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V ý r o č n í z p r á v a o č in n o s t i š k o ly z a š k o ln í r o k 2006/2007

Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Výroční zpráva školy Institutu informatiky – Vyšší odborné školy,s.r.o. se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) a Vyhláškou č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráva a vlastního hodnocení školy, ve znění platných předpisů.

Čl. 2
Základní údaje školy
(1) Název školy:

Institut informatiky – Vyšší odborná škola, s.r.o.

(2) Sídlo školy:

Radlická č.p. 591/115, 158 00 Praha 5

(3) Charakteristika školy:

soukromá vyšší odborná škola, zřízená podle Obchodního zákoníku jako
společnost s ručením omezeným, zapsaná u MS vPraze, oddíl C, vložka 27453
ing. Petra Mansfeldová, jednatelka
ing. arch. Jan Kasl, prokurista

(4) Zřizovatel školy:

Syntea software group, a.s.
Tursko 142, 252 65 Praha – západ

(5) Údaje o vedení školy:

Ing. arch. Jan Kasl, ředitel do 31.8.2007
Mgr. Dagmar Vladyková, zástupkyně ředitele

(6) Údaje o školské radě:

ing. Petra Mansfeldová, předsedkyně
Mgr. Dagmar Vladyková, místopředsedkyně
Ing. Jiří Kamenický
Ing. David Toth
Ilia Alexandrov
Daniel Kec

(7) Spojení:

telefon/fax +420 257 311 119
e-mail: info@iivos.cz
www.iivos.cz

Čl. 3
Přehled oborů vzdělávání
(1) Institut informatiky – Vyšší odborná škola, s.r.o. má do 15.12.2011 platnou akreditaci MŠMT ČR
vzdělávacímu programu:

26-47-N/01 Informační technologie

zaměření:

Výpočetní technika a informatika

obor vzdělávání:

26-47-N/.. Informační technologie

forma vzdělávání:

denní a dálková

(2) Institut informatiky – Vyšší odborná škola, s.r.o. byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 35 298/05-21 ze dne 31.1. 2006,
s účinností od 1.9. 2006, zařazen do Rejstříku škol a školských zařízení.
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Čl. 4
Přehled pracovníků školy
(1) Ing. arch. Jan Kasl, ředitel do 31.8.2007
(2) Mgr. Dagmar Vladyková, zástupkyně ředitele a učitelka předmětu Anglický jazyk
(3) Dana Tunková, vedoucí studijního oddělení
(4) Ondřej Domský, správce sítě a lektor rekvalifikací
(5) Ing. David Toth, učitel předmětu Databázové systémy
(6) Ing. Miroslav Čepek, učitel předmětu Operační systémy
(7) Ing. Pavel Hrzina, učitel předmětu Fyzika, Komunikační systémy
(8) Ing. Jana Navrátilová, učitelka předmětu Ekonomika
(9) RNDr. Lidmila Krchová, učitelka předmětu Matematika
(10) Vladimír Klimeš, učitel předmětu Programování v jazyce Java
(11) Stephen Weaver, lektor předmětu Anglický jazyk - konverzace

Čl. 5
Údaje o přijímacím řízení
(1) První kolo přijímacího řízení se konalo 14. června 2006. Přihlásilo se 27 uchazečů, k přijímacím zkouškám se
dostavilo 23 uchazečů. Přijato bylo 16 studentů.
(2) Druhé kolo přijímacího řízení se konalo 14. července 2006. Přihlásilo se 10 uchazečů. K přijímacím zkouškám se
dostavilo 9 uchazečů. Přijato bylo 9 studentů.
(3) Třetí kolo přijímacího řízení se konalo 14. září 2006. Přihlásilo se 6 uchazečů. K přijímacím zkouškám se
dostavilo 5 uchazečů. Přijati byli 2 studenti.
(4) Čtvrté kolo přijímacího řízení se konalo 26. září. Přihlásili se 2 uchazeči. K přjímacím zkouškám se dostavili 2
uchazeči. Přijati byli 2 studenti.

Čl. 6
Údaje o výsledcích vzdělávání
(1) Do zimního semestru oboru Informační technologie bylo zapsáno 23 studentů, do letního semestru úspěšně
postoupilo 15 studentů. Nejlepší dosažený průměrný prospěch za první semestr byl 1, 29. Student získal
rozhodnutím ředitele prospěchové stipendium za dosažené mimořádné studijní výsledky výjimečně již za zimní
semestr.
(2) První ročník úspěšně zakončilo 14 studentů, kteří tak postoupili do 2. ročníku. Nejlepší dosažený průměrný
prospěch za celý 1. ročník byl 1,36. V souladu se stipendijním řádem byla udělena 2 prospěchová stipendia.

Čl. 7
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(1) V rámci dalšího vzdělávání pracovníků absolvovali někteří zaměstnanci školení společnosti Cisto, v rámci
získání certifikátu programu Cisto Networking Academy, případně školení v rámci ECDL.


Ing. David Toth, doktorand Elektrotechnické fakulty, školení Cisco



Ing. Miroslav Čepek, doktorand Elektrotechnické fakulty, školení Cisco



Ing. Pavel Hrzina, doktorand Elektrotechnické fakulty, školení Cisco



Ing. Vladimír Klimeš, doktorand Elektrotechnické fakulty, školení Cisco
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Mgr. Dagmar Vladyková, školení ECDL na pozici Manažer.

Čl. 8
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
(1) II-VOŠ se prezentoval na veletrhu vysokých a vyšších odborných škol Gaudeamus 2006 Brno, počátkem
listopadu 2006.
(2) V rámci PR kampaně pro zájemce o studium se škola trvale představuje v denním tisku a odborných periodicích
a dalších médiích (internet, rádio).
(3) II-VOŠ byl spolupořadatelem konference Inovační fórum Praha 2006, pořadáné společností CompTIA dne 13.
prosince 2006.
(4) V rámci Asociace VOŠ se II-VOŠ aktivně snaží napomoci přípravě nových legislativních předpisů, které by
zlepšily podmínky vyššího odborného školství v rámci vzdělávacího systému ČR, resp. plné uznání VOŠ jako
terciérního vzdělávání.
(5) II-VOŠ získal v roce 2006 vzdělávací grant společnosti HP zaměřený na využití PC tabletů. Vedoucím projektu
HP je ing. David Toth. V rámci grantu Hewlett Packard získala škola 21 ks PC Tabletů a další periferie, kterými
vybavila jednu tzv. mobilní učebnou. Škola tak realizuje grantový projekt Mobilního vzdělávání.
(6) II-VOŠ splnil podmínky a uzavřel smlouvu se společností CISCO a stal se „Místní akademií“ CISCO Networking
Academy. Studenti tak dostávají možnost splnit v rámci studia a doplňkových seminářů podmínky všech 4 bloků
CNAP - Level Associate, a získat mezinárodní certifikát společnosti.

Čl. 9
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI
(1) Na jaře 2007 požádala II-VOŠ ČŠI o vykonání inspekční činnosti. Ve dnech 2. a 3. května 2007 proběhla
inspekční činnost ČŠI s velmi dobrým výsledkem.
(2) Závěry Inspekční zprávy: Škola postupovala ve věcech rejstříku škol a školských zařízení v souladu s právní
normou. Řízení a organizace školy je funkční a odpovídá běžné praxi. Materiální a personální podmínky jsou s
ohledem na velikost školy na standardní úrovni. Za nadstandardní lze označit rozsah a úroveň vybavení
výpočetní technikou a dalšími informačními a komunikačními technologiemi a míru jejich zavádění do
výuky.

Čl. 10
Základní údaje o hospodaření školy
(1) Škola je právnickou osobou zřízenou podle obchodního zákoníku a vede podvojné účetnictví. Účetním obdobím
je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se shoduje se školním rokem.
(2) Při vedení účetnictví je škola povinna dodržovat směrnou účtovou osnovu a účetní metody, uspořádání
a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek závěrky. O skutečnostech, které jsou
předmětem účetnictví, účtuje do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí. Není-li možno tuto
zásadu dodržet, může účtovat i v účetním období, v němž zjistila uvedené skutečnosti.
(3) Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek. Vedením účetnictví pověřila škola jinou právnickou osobu,
svou mateřskou společnost Syntea software group a.s.. Nezbavuje se tím ale odpovědnosti za vedení
účetnictví.
(4) Ve školním roce 2006/2007 poskytla mateřská společnost Syntea software group a.s. Institutu informatiky na
překlenutí nedostatku finančních prostředků provozní úvěr v celkové výši 3.770.000 Kč.
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Zpráva o hospodaření vyšší odborné školy za období
1.9.2006 – 31.8.2007
Celkové výnosy k 31.8.2007

1 874 324 Kč

dotace od Magistrátu Hl.m.Prahy

457 000 Kč

příspěvky a dary od právnických osob

0 Kč

školné - studium VOŠ

703 100 Kč

školné - rekvalifikace

674 200 Kč

přijímací zkoušky

15 750 Kč

ostatní výnosy

24 274 Kč

tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

0 Kč

Celkové náklady k 31.8.2007

7 247 159 Kč

mzdové náklady

2 081 056 Kč

ostatní osobní náklady

48 347 Kč

sociální zabezpečení a zdravotmí pojištění

735 238 Kč

daně a poplatky

8 297 Kč

spotřeba materiálu

189 599 Kč

energie

259 807 Kč

nájemné

1 336 291 Kč

výdaje na propagaci

632 071 Kč

ostatní služby (telefony,IT služby,pohoštění, cestovné)

870 427 Kč

ostatní provozní náklady

257 115 Kč

ostatní finanční náklady

10 848 Kč

úroky z úvěru

77 976 Kč

odpisy dlouhodob.hmotného a nehmotného majetku

740 087 Kč

Výsledek hospodaření

-5 372 835 Kč

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla projednána a schválena na Školské radě konané
dne 12.10.2007.

Datum vydání
1.10.2007

Datum schválení Jméno a podpis předsedy školské rady
12.10.2007

Ing. Petra Mansfeldová

Jméno a podpis jednatele
Ing. Petra Mansfeldová
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