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Základní údaje o škole

1.1

Charakteristika školy
název školy:
sídlo školy:

ředitel školy:

Střední škola ekonomiky a podnikání Vyškov s.r.o.
Brněnská 17, 682 01 Vyškov
od 1.9.2012 Purkyňova 308/39, Vyškov
517 343 697
517 343 697
skola@ssponikani-vyskov.cz
www.sspodnikani-vyskov.cz
s.r.o.
25 32 55 23
110 012 348
Ing. et Ing. Miloš Kobliha, bytem Vsetín, Sušilova 1610, PSČ 755 01
Ing. Miloš Kobliha, bytem Vsetín, Semetín 1701, PSČ 755 01
Ing. et Ing. Miloš Kobliha, bytem Vsetín, Sušilova 1610, PSČ 755 01

školský rejstřík:

31.8.2012 (datum vystavení posledního rozhodnutí)

telefon:
fax:
e-mail:
www stránky:
právní forma:
IČO:
IZO:
zřizovatel:

školská rada:
voleb. obd. současných členů
Tomáš
složení: Khůl
Herodková Hana
Nekvapil
Miloslav

25.10.2011 - 24.10.2014
předseda
člen
PhDr. Bc. člen

Střední škola ekonomiky a podnikání Vyškov s.r.o.,
započala svoji činnost již v záři 1993, kdy zřizovatelem byl PaedDr. Karel Kostka
a škola pracovala pod názvem Střední podnikatelská škola ve Vsetíně, dceřinná škola
Vyškov, dále jako Soukromá střední podnikatelská škola ve Vyškově.
Od 27.01.1997 škola změnila právní formu a název na Soukromou střední podnikatelskou
školu ve Vyškově, s.r.o., kdy zřizovatelem byl PaedDr. Karel Kostka a Mgr. Ivana Kostková,
oba ze Vsetína.
Od 15.03.2006 škola změnila název na Střední škola podnikání a cestovního ruchu
PaedDr. Karla Kostky ve Vyškově, s.r.o., zřizovatelé školy se nezměnili.
Od 26.06.2006 nastala změna zřizovateie školy. Zřizovateli školy se stali
Ing. et Ing. Miloš Kobliha a Ing. Miloš Kobliha /otec a syn/, oba ze Vsetína.
Od 23.12.2008 škola změnila název na Střední škola ekonomiky a podnikání Vyškov s.r.o..
Od roku 1993 do 31.08.2006 škola sídlila na Sochorově 15 ve Vyškově.
Od 1.9.2006 do 31.8.2012 sídlila škola na Brněnské 17, k 1.9.2012

Škola vyučovala ve školním roce 2011/2012 žáky ve studijních oborech:
dobíhající forma studia - denní forma studia 63-41-M/013 Podnikatel,
stávající forma studia - 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP zaměření:
01 Podnikatel - řízení malých a středních firem, 02 Podnikání v cestovním ruchu,
03 Podnikání na kapitálových trzích.
Cílem je připravit žáky na konkrétní podnikové situace vznikající při organizaci a činnostech
ve sféře státní, družstevní a soukromé, připravit žáky nejen po stránce dovedností, návyků
a vědomostí, ale též po stránce společenské, s důrazem na mluvený i písemný projev,
včetně bezchybného zvládnutí škály běžných až diplomatických norem společenského
styku.
Žáci se seznámí s nezbytnými základy ekonomiky a práva. Tyto znalosti jim umožní
zpracovávat informace a na jejich základě provádět účinné řízení podnikových činností.
Spojení všeobecného a odborného vzdělání je vyváženo tak, aby umožnilo dobrou přípravu
pro studium na vysokých školách s právním, ekonomickým a obchodním zaměřením.
Škola provozovala svoji činnost v pronajatých prostorách firmy ELEKON,s.r.o.,
Brněnská 17, 682 01 Vyškov.

1.2

Podmínky pro výuku

1.21

Prostorové
Ve školním roce 2011/2012 škola měla pronajaté první poschodí budovy školy na ulici
Brněnská 17 ve Vyškově, které poskytuje dostatečný prostor a tím i podmínky
pro všestranné zajištění výuky v souladu s platnou školní legislativou.

Učebny a kabinety

kmenové
odborné
kabinety

4
2
4

Odpočinková místa

klubovna
vstupní vestibul
chodbový vestibul

1
1
1

Sportoviště /pronájem/

tělocvična
venkovní hřiště

1
1

Stravování

škola od dubna 2007 zajišťovala smluvně na Střední škole
zdravotnické a zemědělsko - ekonomické,
Vyškov, nám. Svobody 50

Ubytování

škola zajišťovala smluvně na Střední škole zdravotnické
a zemědělsko - ekonomické, Vyškov, nám. Svobody 50
nebo na ISŠ Slavkov u Brna - domov mládeže Rousínov,
Tyršova 16
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Materiálové
Škola je vybavena učebnicemi a školními pomůckami, které jsou potřebné k výuce.
Učebnice zapůjčuje škola žákům zdarma.
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Technické
Škola využívala při výuce především:
techniku:
PC stanice pro žáky
22
tiskárny
3
scaner
1
zpětné projektory
3
televizní přijímače
2
kopírovací přístroje
2
CD přehrávače
4
videopřehrávače aj.
2
mobilní dataprojektor
1
s notebookem
vybavení multimediální učebny 1

s volným přístupem na Internet

jeden volně přístupný žákům na kartu

/ PC, dataprojektor, vizualizer, DVD a VHJ,
přehrávač, tuner /

PC programy:
Zoner Callisto
Photo Shop
Market View
MS Office
ZAV
Výuka účetnictví
Cestovatelský zeměpis světa
Animovaná matematika
Hrady, zámky a tvrze
Kilometrovník ČR, Evropy
Artopedia 2
AJ 1,2 za 30 dní
NJ 1,2 za 30 dní aj.
Pro zajištění chodu školy byla používána technika:
notebook pro učitele/výuku
4
PC pro učitele
3
tiskárny pro učitele
4
kopírovací přístroj
1
PC pro inf. systém
1
BAKALÁŘ ev. syst.
1

1.24

Hygienické
Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojové automaty na studené
i teplé nápoje.
K dispozici je i automat na kusové zboží /bagety, sladkosti aj./.
Pro odpočinek je k dispozici vstupní vestibul, chodbový vestibul a klubovna.
Ve všech třídách a WC jsou umístěny zásobníky tekutého mýdla a papírových ručníků.
Dívkám je k dispozici hygienická kabinka se sprchou, umyvadlem, záchodovou mísou
a bidetem.

