
 Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 

 

Projednáno na školské radě dne 13. 10. 2022 

 

 

 

 

 

a) Základní údaje o škole: 

 

Název: Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 

 

Identifikátor:  ředitelství   600 008 886 

   střední škola   110 400 666 

   domov mládeže  110 034 911 

 

IČO: 00476919 

Adresa:  390 02 Tábor, Bydlinského 2474 

 

Telefon, FAX: 381 254 166 

E-mail: info@sssi.cz 

WWW: www.sssi.cz 

 

Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích 

  U Zimního stadionu 1952/2 

  370 76 České Budějovice 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

Ředitel školy:                Ing. Petr Draxler 

Statutární zástupce ředitele:             Ing. Milena Cibulková 

Zástupce pro teoretické vyučování:  Mgr. Hana Kolláriková 

Vedoucí učitel OV:                Karel Raška 

Vedoucí domova mládeže:     Ivana Novotná 

 

 

Složení školské rady:  

zástupci zřizovatele Ing. Soňa Šicnerová, zastupitelka města Tábor 

   Ing. František Dědič, zastupitel města Tábor  

zástupci rodičů a žáků: Helena Škývarová, Ctibor Cabadaj  

zástupci pedagogů: Mgr. Hana Kolláriková, Bedřich Špulák 

Složení školské rady bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 1. 10. 2020. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

 
Informační technologie    KKOV 18-20-M/01 

ŠVP Informační technologie, č. j. 218/2015  platnost od 1. 9. 2015 

 

Telekomunikace     KKOV 26-45-M/01 

ŠVP Digitální telekomunikační technika, č. j. 217/2015 platnost od 1. 9. 2015 

 

Mechanik elektrotechnik    KKOV 26-41-L/01 

ŠVP Mechanik elektronik, č. j. 219/2015  platnost od 1. 9. 2015 

 

Spojový mechanik     KKOV 26-59-H/01 

ŠVP Spojový mechanik, č. j. 429/2009  platnost od 1. 9. 2009 

 

Elektrikář – silnoproud    KKOV26-51-H/02 

ŠVP Elektrikář pro silnoproud, č. j. 428/2009 platnost od 1. 9. 2009 

 

Škola je zařazena do pokusného ověřování vzdělávání s výučním listem i maturitním 

vysvědčením v kombinaci oborů: 

Mechanik elektrotechnik    KKOV 26-41-L/01 

Elektrikář – silnoproud    KKOV 26-51-H/02 

Vzdělávání v kombinovaném oboru ve školním roce 2021-22 bylo realizováno v prvním ročníku 

dle ŠVP č. j. 801/2021, ostatní ročníky se vzdělávaly dle jednooborového ŠVP Mechanik 

elektronik č. j. 219/2015. 

 

Škola měla ve školním roce 2021-22 celkem 294 žáků. 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogický sbor školy tvoří 27 učitelů, 9 učitelů odborného výcviku a praxe, 5 vychovatelů a 

jedna asistentka pedagoga. Jedna učitelka zaměstnaná na DPP má zatím pouze bakalářské VŠ 

vzdělání, jinak všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační požadavky dle zákona 563/2004 

Sb. o pedagogických pracovnících. 

 

d) Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení proběhlo v souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Uchazeči o 

maturitní obory byli hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a výsledků ze základní 

školy, u učebních oborů byly posuzovány pouze výsledky ze základní školy. Přijímacího řízení se 

zúčastnilo též 6 žáků z Ukrajiny, dva byli přijati do učebních a čtyři do maturitních oborů. 

 

Počty přihlášených a přijatých žáků k 30. 6. 2022: 

kód obor přihlášek přijatých zápisových lístků 

18-20-M/01 Informační technologie 93 45 42 

26-45-M/01 Telekomunikace (DTT) 24 15 7 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 39 30 24 

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 33 20 17 

26-59-H/01 Spojový mechanik 15 10 9 

 
          Zpracoval: Ing. Petr Draxler  

 
 

  



 2 

e) Údaje o naplňování školního vzdělávacího programu 

Přestože do výuky i v letošním školním roce zasáhla pandemie Covid 19, škole se dobře daří 

naplňovat své školní vzdělávací programy. Ty byly letos inovovány dle nových rámcových 

vzdělávacích programů a též na základě spolupráce s firmami, Jihočeskou hospodářskou komorou, 

Jihočeskou univerzitou a některými středními školami.  

 

Nosným tématem inovací v maturitních oborech byla zejména kybernetická bezpečnost. Učitelé 

odborných předmětů absolvovali řadu odborných školení, jejichž výčet je uveden v sekci o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Nejvíce školení v této oblasti organizovala Jihočeská 

hospodářská komora v projektu ITEX (IT experti pro budoucnost), kdy jsme kromě přednášek a 

workshopů dostali možnost porovnat řešení kybernetické bezpečnosti na školách v Horním 

Rakousku a Jihomoravském kraji. Získané poznatky průběžně začleňujeme do předmětů výpočetní 

technika, počítačové sítě a operační systémy, kybernetická bezpečnost se objevuje ve stále větší 

míře i v maturitních otázkách. Díky finanční podpoře Jihočeského kraje jsme získali přístup 

k online platformě pro výuku kybernetické bezpečnosti HAXAGON. 

 

V učebních oborech jsme zejména rozšířili výuku inteligentních domovních instalací a dále 

prohloubili konvergenci oborů spojový mechanik a elektrikář pro silnoproud tak, aby absolventi 

školy byli schopni budovat v objektech jak silnoproudou, tak slaboproudou instalaci. Nově přijatí 

mladí učitelé odborného výcviku přinesli nové impulsy k modernizaci vybavení a výuky, byla 

zbudována a vybavena druhá dílna silnoproudu, průběžně rozšiřujeme vybavení dílny 

inteligentních instalací a z prostor bývalého skladu jsme začali budovat dílnu Internetu věcí.  

 

 
 

Většímu rozmachu v modernizaci odborných učeben v současnosti brání pouze nedostatek 

finančních prostředků po razantním zvýšení cen energií v loňském a letošním roce. Přislíbené 

prostředky z Fondu rozvoje školství na rekonstrukci třetího dílenského pavilonu nám zřizovatel 

přesunul do následujícího roku, proto proběhly jen menší investiční akce financované 

z investičního fondu školy: rekonstrukce páteřní sítě a WiFi v dílnách odborného výcviku, 

akustická úprava dílny Internetu věcí, obnova nátěru Variopaint ve dvou dílenských pavilonech, 

rekonstrukce elektroinstalace a zvýšení bezpečnosti pracovišť na dílně inteligentních instalací a 

základní repase počítačové sítě na domově mládeže.  Stejně jako v minulých letech odborné práce 

na silnoproudých rozvodech i sdělovacích sítích provedli učitelé odborného výcviku společně 

s žáky příslušných oborů. Práce jsme tak pořídili za zlomek komerčních cen a pro žáky to bylo 

vítané zpestření praktické výuky.   
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Potěšitelným způsobem se rozšiřuje spolupráce s firemní sférou, z významných firem byla 

v letošním školním roce navázána oboustranně prospěšná spolupráce s firmami E.ON a Sitel. 

Poptávka po absolventech elektro oborů je nadále vysoká a těší nás slyšet od firem dobré reference 

na naše žáky. 

 

Enviromentální výchova je realizována zejména v předmětu základy ekologie, který se vyučuje 

v prvním ročníku všech oborů. Žáci se v prezenční výuce aktivně účastní skupinových prací, tříbí 

si svůj názor, získávají a prezentují poznatky s enviromentální tematikou. K šetrnému vztahu k 

životnímu prostředí jsou žáci vedeni při vodáckém putování po Otavě i při všech akcích v přírodě 

pořádaných školou. 

 

Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje ubytování žákům ve dvou a třílůžkových pokojích 1. 

kategorie. Ve školním roce 2021/2022 jsme k ubytování přijali 79 žáků. V celkovém počtu byly 2 

dívky.  

 

Přitažlivou nabídkou zájmových činností se snažíme zaujmout co největší počet ubytovaných 

žáků. Nejvyhledávanější zájmovou činností je sport. Oblíbená je sálová kopaná, následuje florbal 

a stolní tenis. V maximální míře byly využívány obě posilovny či boxovací pytel. I v letošním roce 

jsme uspořádali celou řadu přátelských utkání se žáky SPŠS, SSJS Tábor, několik domovních 

turnajů ve stolním tenisu, které jsme nakonec zúročili v přátelském turnaji rovněž se žáky SPŠS. 

Celoročně mohou žáci využívat venkovní hřiště a sportoviště v areálu škol nebo odpočinkovou 

zónu Komora s venkovní posilovnou.  

Nový školní rok zahajujeme tradičně vycházkami Táborem a okolím školy. Pevnou součástí 

každoročního harmonogramu akcí Domova mládeže je Burza učebnic. Pravidelně navštěvujeme 

Galerii U Radnice, Galerii 140, kino Svět či hvězdárnu v Táboře, bowling a Jump arénu. 

V průběhu školního roku jsme nabídli ubytovaným žákům besedy na různá témata - o 

mezilidských vztazích, slušném chování mezi spolubydlícími a nejen mezi nimi, o respektování 

práv a důstojnosti vrstevníků, o toleranci v praktickém životě. Za důležité považujeme šetření 

vodou, elektřinou i potravinami a třídění odpadu.  Pro žáky 1. ročníků každoročně zveme 

na besedu o právním vědomí zástupce městské policie. 

 
Zpracovali: Ing. Petr Draxler, Ivana Novotná, Mgr. Karla Machoňová 
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f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a 

maturitních zkoušek. 

 

Přehled klasifikace – 2. pololetí 

 

Třída 

 

Počet 

žáků 

Průměr 

třídy 

Celková 

absence 

PV P N 

IT1A 21 2,22 1557 1 20 0 

IT1B 21 2,13 1249 4 16 1 

ME1 16 1,93 866 2 14 0 

SE1 18 2,65 1397 0 14 4 

DIT2 23 2,03 1970 3 20 0 

IT2 20 2,39 1483 0 19 1 

ME2 18 2,15 1460 0 18 0 

SE2 26 2,65 2857 0 24 2 

DIT3 29 2,29 2521 1 27 1 

IT3 22 2,31 2167 2 18 2 

ME3 10 2,12 697 0 10 0 

SE3 29 2,15 1453 3 26 0 

D4 7 2,37 447 0 7 0 

IT4 21 2,26 909 2 19 0 

ME4 12 2,38 655 0 12 0 

Celkem 293 2,27 21688 18 264 11 

 

 

Maturitní zkoušky 

 

Celkové výsledky maturitních zkoušek 
 

Třída Zaměření PV P N 

IT4 Informační techonologie 8 12 1 

D4 Telekomunikace 2 4 1 

ME4 Mechanik elektronik 3 8 1 

 
 

Výsledky společné části maturitních zkoušek 
Zdroj pro percentilové umístění školy: https://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx 

 

Obor Český  jazyk 
Porovnání 

percentilového 

umístění:  

SŠSI Tábor  46,7;   

ČR průměr  50,0;   

Jihočeský kraj  48,8    

 

Anglický jazyk 
Porovnání percentilového 

umístění:  

 

SŠSI Tábor  49,0;   

ČR průměr  50,0;   

Jihočeský kraj  47,2    

 

Matematika 
Porovnání percentilového umístění:  

 

 

SŠSI Tábor  80,2;   

ČR průměr  50,0;   

Jihočeský kraj  45,8    

 

Úspěšnost ve společné části maturitní zkoušky dle oborů: 

Informační technologie 90% 95% 100% 

Telekomunikace 100% 100% 100% 

Mechanik elektronik 90% 100% 100% 
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Závěrečné zkoušky 
 

 

Třída Zaměření PV P N 

SE3 Spojový mechanik 2 15 0 

 Elektrikář pro silnoproud 3 8 1 

 

                  Zpracovala:  Mgr. Hana Kolláriková 
  

 

 

g) Údaje o prevenci sociálně – patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků 

 

Ve školním roce  2021/2022 se podle minimálního preventivního programu uskutečnily přednášky 

zaměřené na témata – Peníze a jejich moc, Dopady virtuálního světa či Xenofobie a rasismus. 

Zapojeny byly třídy IT2, DIT2, IT3, DIIT3, IT1, SE1 a ME1. Bohužel spolupráce s organizacemi 

byla nejistá z důvodu opětovného šíření COVID 19. Na škole kvůli této skutečnosti probíhala 

kromě běžné výuky také výuka distanční či tandemová. Neustálá neúplnost třídních kolektivů 

z důvodu vysoké nemocnosti znemožnila realizace preventivních akcí. O prevenci rizikového 

chování (sexuálně přenosné choroby, užívání návykových látek, extremistické chování, rasismus, 

šikana) byli tedy studenti informováni zejména v průběhu vyučování, především pak v hodinách 

občanské výchovy a dějepisu.  
  

Kariérovou poradnu navštívilo ve školním roce 2021/22 11 studentů, kteří využili individuálních 

konzultací k možnostem dalšího studia nebo pracovního uplatnění.  Ve všech posledních ročnících 

všech oborů byli zájemci testováni za účelem zlepšení  orientace při výběru  dalšího  studia nebo  

povolání. Následně proběhl individuální pohovor. U několika vytipovaných studentů ohrožených 

předčasným ukončením studia probíhaly opakované konzultace a poradenství pro zvýšení studijní 

úspěšnosti a zefektivnění procesu učení. Absolventům byla nabídnuta na stránkách školy možnost 

získání Europassů. Byl zpracován souhrnný přehled dnů otevřených dveří na VŠ, také přehled 

požadavků vysokých škol a termínů přijímacího řízení.   

 

Pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme využili i prostředků z EU. 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0/0/18-065/0014275 Šablony 2019 na Střední škole spojů a 

informatiky Tábor byl zaměřen na omezení školního neúspěchu žáků formou doučování 

v profilových předmětech pro menší skupiny do 4 žáků. Doučování se účastnili žáci vybraní 

ředitelem školy na základě výsledků předchozího studia i na základě zájmu samotných žáků. Podle 

výsledků maturitních a závěrečných zkoušek lze soudit, že tato forma podpory byla velmi účinná, 

a  proto v ní pokračujeme i nadále v rámci dalšího projektu Implementace Krajského akčního 

plánu Jihočeského kraje III CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, který začal od 1. 1. 2022. 

Menší finanční částka na doučování byla škole přidělena i z Národního plánu obnovy. Byla 

využita  k přípravě žáků na závěrečné zkoušky v oboru Elektrikář pro silnoproud, kde došlo 

k výrazné obměně otázek zejména u písemné části zkoušek. Prakticky zaměřené otázky bez 

složitých teoretických výpočtů zřejmě většině žáků vyhovovaly, protože z písemné a praktické 

části závěrečných zkoušek letos nikdo nepropadl. 

 

V rámci  podpory nadaných žáků a dalšího rozvoje jejich  dovedností  a znalostí  jsme opět 

zorganizovali řadu akcí.   Proběhla  školní kola olympiád v jazycích, přičemž nejúspěšnější řešitelé 

postoupili do okresního kola. Vybraní žáci se zúčastnili odborné stáže v JETE s názvem Jaderná 

maturita. Naši žáci se také zúčastnili krajského kola soutěže šachových družstev v Českých 

Budějovicích, kde si mohli v konkurenci ostatních poměřit své dovednosti.  
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Zorganizovali jsme několik setkání s odborníky s praxe, často našimi absolventy, kde se žáci 

seznámili s možnostmi na trhu práce, které se jim jako budoucím  technikům nabízejí. Vše jsme 

doplnili odbornými  exkurzemi do firem a  technických provozů  v Jihočeském kraji – C – Energy 

Planá nad Lužnicí, ZS Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, MURR elektronik, technologická zařízení 

TZMT Tábor aj.   

   

 
 

V první polovině května proběhla na naší škole čtrnáctidenní odborná praxe z programu 

Erasmus+ pro 6 studentů a učitele OV ze Střední školy informačních technologií Bratislava. 

Studenti absolvovali bloky výuky z oblasti počítačových sítí, technologického programování a 

výroby elektronických zařízení. Odpolední program pak nabídl poznávání krás Jihočeského kraje, 

sportovní a kulturní aktivity. V navázané spolupráci plánují obě školy pokračovat a těšíme se na 

brzkou návštěvu v Bratislavě. 

 

V rámci výstavy Vzdělání a řemeslo se naši žáci zúčastnili několika soutěží, kdy jsme v kategorii 

Návrh a tvorba webové stránky obsadili 1. místo. Na třetí příčku dosáhl student 3. ročníku oboru 

Elektrikář pro silnoproud v kategorii Zapojení točivých strojů. 

V dubnu 2022 se konala krajská přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Naši školu 

reprezentovali dva studenti, oba se umístili na stupních vítězů. Žák 4. ročníku oboru Informační 

technologie  s prací Programování v jazyce Rust obsadil 3. místo v oboru Informatika. Žák 3. 

ročníku oboru Mechanik elektronik vyhrál v kategorii Učební pomůcky. Reprezentoval na 

celostátní přehlídce naši školu a obsadil 6. místo z 16 zúčastněných se svou Výukovou 

elektronickou stavebnicí. 

 
Zpracovali: Mgr. Karla Machoňová, Mgr. Renáta Jalovecká, Ing. Dana Almášiová, Mgr. Hana Kolláriková, 

Ing. Petr Draxler 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a dalším odborném rozvoji 

nepedagogických pracovníků 
 

Téma 

Programování micro:bit 

3D modelování a 3D tisk pro SŠ 

Skupinové a kooperativní vyučování  

Konzultační seminář pro management škol  

Výstavba a servis FTTH GPON 

Corel DRAW – základní kurz 

Emoční a sociální potřeby dítěte 

Kybernetická  bezpečnost pro učitele SŠ 

IoT pro SŠ 

Možnosti využití platformy HAXAGON 

Autocont – kybernetická bezpečnost (3 navazující webináře) 

Síťová bezpečnost prakticky – online workshop MU Brno  

Dell – Proč je obnova dat po ransomware utrpením - webinář 

Tématická exkurze ke kybernetické bezpečnosti v Jihomoravském kraji – SOC JM kraje, 

firma AXENTA, kybernetický polygon na Masarykově univerzitě 

Tématická exkurze ke kybernetické bezpečnosti na školách v Horním Rakousku 

Tématická exkurze ke kybernetické bezpečnosti v datovém centru WEDOS 

Dějiny kryptografie a elektronický podpis – Jihočeská univerzita 

Analýza škodlivých dokumentů – webinář Centra kybernetické bezpečnosti Brno 

Konference ke kybernetické bezpečnosti na SŠ Čichnova Brno, spolupořadatel ALEF 0 

Správa Windows 2019 serveru 

Tvorba digitálního obsahu pro učitele SŠ 

Technické parametry 3D tiskáren 

Úžasné fyzikální pokusy pro SŠ a ZŠ 

Webinář s pokusy s Divadla fyziky ÚDiF – těžiště, hustota, elektrostatika a termika 

Online konzultační seminář pro PZMK 

Certifikační školení pro učitele OV – elektronická zabezpečovací zařízení Jablotron 
     Zpracovali:  Mgr. Hana Kolláriková, Karel Raška, Ing. Petr Draxler  
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i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Po loňské pauze způsobené Covidem 19 jsme už opět mohli využít k prezentaci školy burzy škol 

v různých městech celého kraje. Školu jsme prezentovali na šesti burzách a využili jsme i možnost 

online burzy škol, kterou opět organizovala Jihočeská hospodářská komora.  

 

Rodiče a zájemci o studium mohli nahlédnout do školy při  dnech otevřených dveří, které se konaly 

v prosinci a v lednu.  Na nich jsme zájemce seznámili s našimi obory a ukázali jim i jednotlivá 

odborná pracoviště. Školu a naše technické obory jsme dále veřejnosti představili v tisku,  formou 

reklamy na  autobusech MHD a na plakátovacích plochách.  

 

Tradičně jsme se  na začátku školního roku zúčastnili sbírky na pomoc nevidomým  Světluška. 

Pomáhali jsme ale i v průběhu školního roku. Po vypuknutí války na Ukrajině jsme zorganizovali 

sbírku na pomoc lidem postiženým tímto konfliktem s názvem „Pečeme pro Ukrajinu“ a byli jsme 

příjemně překvapeni velkou odezvou ze strany žáků i zaměstnanců školy. Ve sbírce jsme vybrali 

22 500 Kč a prostřednictvím transparentního účtu je poskytli MAS Krajina srdce, která organizuje 

pomoc Ukrajině pod záštitou města Tábora.  

 

 
 

Školu oficiálně prezentujeme na webu www.sssi.cz. Ke komunikaci s rodiči, studenty i pedagogy 

využíváme informační systém Škola on-line. 

 

Základní formou prezentace domova mládeže jsou dny otevřených dveří. Umožňujeme prohlídku 

domova mládeže rodičům i žákům, kteří projeví zájem o studium na naší škole. Domov mládeže 

prezentujeme na internetových webových stránkách a na facebooku. V rámci výchovy 

k otevřenosti pro druhé, ke slušnosti a schopnosti pomáhat ostatním jsme zapojili naše žáky do 

charitativních sbírek (Světluška, Bílá pastelka, Hospic Jordán, sbírka na pomoc Ukrajině). V době 

Adventu pořádáme několik pravidelných akcí: navštěvujeme děti v družině ZŠ Zborovská v 

Táboře v rámci mikulášské nadílky a zpívání u stromečku s názvem „Česko zpívá koledy“ pod 

záštitou rádia Impuls. Významnou formou prezentace DM je mimořádná ubytovací akce mladých 

basketbalistů v době letních prázdnin. Vycházíme tak vstříc basketbalovému klubu Praha při 

organizaci jeho soustředění. Část kapacity domova mládeže jsme poskytli pro ubytování uprchlíků 

z Ukrajiny, dlouhodobě je zde ubytováno 17 matek s dětmi. 

  

K prezentaci školy mezi žáky a učiteli základních a středních škol přispívá i projekt 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245 Implementace krajského akčního plánu Jihočeského 

kraje 2. Projektové aktivity zahrnují  pořádání projektových dnů pro žáky čtyř spolupracujících 

základních škol a vedení technických kroužků pro žáky základních i středních škol. Projektové 

http://www.sssi.cz/
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dny jsou zaměřeny na práci s laserovou řezačkou, měření metalických i optických kabelů, ruční 

práce s papírem, látkami a dřevem, programování na výukové platformě MicroBit, počítačovou 

grafiku, 3D tisk, pájení a výrobu jednoduchých elektronických zařízení. Technické kroužky jsou 

zaměřeny na práci s MicroBitem a Arduinem, na pokusy z elektrotechniky a výrobu 

elektronických zařízení. Ve školním roce 2021-22 proběhlo 16 projektových dnů a bylo otevřeno 

6 polytechnických kroužků. 

 
                                                          Zpracovala: Mgr. Hana Kolláriková, Ivana Novotná, Ing. Petr Draxler  

    
j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021 – 2022 neproběhla na škole žádná inspekční činnost. 

        
Zpracoval:  Ing. Petr Draxler 

 

k) Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021 

 
Ukazatel Hlavní činnost v 

Kč 

Doplňková 

činnost v Kč 

Celkem v Kč 

Náklady 39 309 623,12 46 357,99 39 355 981,11 

Výnosy 39 377 997,49 103 531,00 39 481 528,49 

- neinvestiční příspěvek na provoz 4 786 000,00 0,00 4 786 000,00 

- dotace přímá (platy, odvody, ONIV) 32 286 076,00 0,00 32 286 076,00 

- - dotace na IKAP 160 695,94 0,00 160 695,94 

- dotace na Šablony 2019 431 048,39 0,00 431 048,39 

- dotace na Šablony 2017 17,98 0,00 17,98 

- podíl odpisů z investičních transferů 40 782,24 0,00 40 782,24 

- vlastní zdroje 1 673 376,94 103 531,00 1 776 907,94 

Výsledek hospodaření  68 374,37 57 173,01 125 547,38 

 

Detailní informace o hospodaření školy jsou v přiložené Zprávě o hospodaření v roce 2021.  

         
Zpracovala: Ing. Milena Cibulková 

 

 

 

 

V Táboře dne 7. 10. 2022                         Ing. Petr Draxler, ředitel školy 
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Zpráva o podávání informací v roce 2021 ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím 

 

 

Na Střední školu spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 nebyla v roce 2021 doručena 

žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. 

 

 

Zveřejňované informace jsou trvale vyvěšeny na nástěnce ve vchodu do školního pavilonu a jsou 

dostupné na internetu na stránkách www.sssi.cz. 

 

 

 

 

 

V Táboře dne 4. ledna 2022                        Ing. Petr Draxler, ředitel školy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sssi.cz/

