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Počet a struktura středních škol 
zřizovaných HMP

celkem 105 celkem 105 šškolkol

36 gymn36 gymnááziziíí 19 SP19 SPŠŠ

22 odborných 22 odborných šškolkol11 OA11 OA

3 zdravotnick3 zdravotnickéé SSŠŠ

2 OU2 OU8 um8 uměěleckých leckých šškolkol

2 samostatn2 samostatnéé VOVOŠŠ

1 SPV1 SPV 1 jazykov1 jazykováá SSŠŠ



Naplněnost středních škol HMP

•• gymngymnááziazia 80 80 –– 98 % 98 % 

•• obchodnobchodníí akademie akademie 73 73 –– 97 %97 %
•• zdravotnickzdravotnickéé šškoly koly 69 69 –– 95 %95 %
•• prprůůmyslovmyslovéé šškoly koly 34 34 –– 96 %96 %
•• ostatnostatníí odbornodbornéé šškolykoly
�� zamzaměřěřenenéé na gastronomii a potravinna gastronomii a potravináářřstvstvíí 64 64 –– 96 %96 %

�� zamzaměřěřenenéé na sluna služžby by 67 67 –– 86 %86 %

�� technicktechnickéé zamzaměřěřeneníí 57 57 –– 96 %96 %

•• odbornodbornáá uuččiliiliššttěě 80 80 –– 85 %85 %

•• specifickspecifickéé šškolykoly (dostihová, letecká, logistická, veřejné správy apod.)

48 48 –– 100 %100 %



Graf naplněnosti škol HMP
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Ekonomická situace regionálního 
školství

Dotace ze státního rozpočtu 

každoročně klesají

• rok 2010 – 7 506 179 tis. Kč

• rok 2011 – 7 351 374 tis. Kč, 
tj. o 154 805 tis. Kč méně

V roce 2010 bylo na platy včetně odvodů
poukázáno z rozpočtu HMP z neinvestičních 
prostředků na provoz škol celkem 95 240 tis. Kč. 



• rušit obory či omezovat spektrum 
vzdělávací nabídky na území HMP

• prodávat školské objekty či vybavení
škol

Přesto nechceme:



Chceme:

• zlepšit pro žáky podmínky vzdělávání

• zefektivnit školský management

• zlepšit finanční situaci škol

a následně opustit ekonomicky náročné pronájmy



• udržitelnost vzdělávací nabídky na území HMP

• zvýšení kvality výuky

• personální a materiální posílení škol

• racionalizace procesů

• zajištění přiměřeného počtu studijních míst v 
optimální struktuře oborů

• výuka v moderních a vybavených školách

• snížení nákladů na provoz škol na území HMP

Přínosy připravovaného 
záměru:



Prognóza ČSÚ vývoje počtu 15 letých 
do roku 2022
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V roce 2014 bude počet žáků ve věku 15 let nejnižší, ale ani po 

tomto roce se neočekává výrazný nárůst.



Vlastní návrh jednotlivých 
opatření

•• slouslouččeneníí šškol kol –– 55

•• ppřřesun do objektesun do objektůů nnáástupnických stupnických šškol kol –– 55

•• pronpronáájem zbylých prostor jiným jem zbylých prostor jiným šškolským subjektkolským subjektůůmm

•• nnáásledný psledný přřesun nesun něěkterých kterých šškol v pronkol v pronáájmu do jmu do 
uvolnuvolněěných prostor ných prostor –– 33



Střední průmyslová škola strojnická,
škola hl. města Prahy, Praha 1, Betlémská 4

� přesun

cílová kapacita školy: 600 žáků

aktuální počet žáků: 155

naplněnost: 25,8 %

vyučované obory: Strojírenství (M) 155 žáků

dlouhodobě je výrazný trvalý pokles žáků 1. ročníku
– od roku 2005/2006 ze 6 tříd na 1 třídu pro školní rok 2011/2012 (přijato 20 žáků) 

ostatní výbava: školní jídelna (kapacita 500 jídel)

investice HMP: okenní výplně (2009) 59,5 tis. Kč



Střední průmyslová škola, Praha 10,            

Na Třebešíně 2299

Þ pokračující škola 

» SOUČASNOST » BUDOUCNOST

cílová kapacita: 800 žáků cílová kapacita: 800 žáků

aktuální počet žáků: 506 počet žáků: 661

naplněnost: 63,25 % naplněnost: 82,6 %

vyučované obory:     Strojírenství (M) 174 � po sloučení 329 žáků

Informační technologie (M) 220 žáků

Technické lyceum (M) 112 žáků

ostatní výbava: školní jídelna (kapacita 800), domov mládeže 
(300), bazén, areál

investice HMP: 2009 - 2010 v celkové výši 29,5 mil Kč



Střední průmyslová škola zeměměřická,
Praha 9, Pod Táborem 300

Þ přesun

Þ pokračující škola se změnou sídla

cílová kapacita: 540 žáků

aktuální počet žáků: 268

naplněnost: 49,6 %

jediný vyučovaný obor: Geodézie a katastr nemovitostí (M) – 200 žáků

(od 2011/12 i dálková zkrácená forma – 68 žáků)

ostatní výbava: školní jídelna (kapacita 260 jídel)

investice HMP: měřicská technika (2009) 150 tis. Kč



Střední průmyslová škola stavební

J. Gočára, Praha 4, Družstevní Ochoz 3

Þ pokračující objekt školy, nást. organizací se 
stane SPŠ zeměměřická

» SOUČASNOST » BUDOUCNOST

cílová kapacita: 840 žáků cílová kapacita: 840 žáků
aktuální počet žáků: 449 počet žáků: 717
naplněnost: 53,5 % naplněnost: 85,4 %

vyučované obory: Stavebnictví (M) 449 žáků
(+ Geodezie a katastr nemovitostí, SPŠ zeměměřická - 268 žáků)

ostatní výbava: školní jídelna (kapacita 800 jídel), areál 
investice HMP: 2003 – 2010 v celkové výši 47,5 mil. Kč



Střední odborná škola logistických 
služeb, Praha 9, Učňovská 1/100

� přesun

cílová kapacita: 595 žáků

aktuální počet žáků: 259

naplněnost: 43,5 %

vyučované obory: Provoz a ekonomika dopravy (M) 96 ž

Logistické a finanční služby (M) 116 ž

Poštovní a peněžní služby (M) 21 ž

Poštovní manipulant (L) 26 žáků

ostatní výbava: školní jídelna (500 jídel), domov mládeže (100 lůžek), tělocvična

Pozn.: vše v areálu SOŠ stavební a zahradnické



Þ pokračující škola
» SOUČASNOST » BUDOUCNOST
cílová kapacita: 700 žáků cílová kapacita: nutno stanovit
akt. počet žáků: 528 počet žáků: 787
naplněnost: 75,4 % naplněnost: 100 %

Škola společně se SOŠ logistických služeb v Unii 
telekomunikačních a poštovních škol !

shodné obory:  Provoz a ekonomika dopravy 152 žáků
obory se vhodně doplňují:        Ekonomika a podnikání 75 žáků

Logistické a finanční služby 133 žáků
Telekomunikace 61 žáků � celkem v těchto oborech 421 žáků

v dalších oborech 366 žáků
materiální zázemí:  školní výdejna, tělocvičny, hřiště
investice HMP: 2003 - 2010 v celkové výši 78 966,63 tis. Kč (celková

rekonstrukce školy, rek. školní výdejny, investice do vybavení)

SŠ elektrotechniky a strojírenství, Praha 10, Jesenická 1

� škola s novým názvem

SŠ Jesenická, se sídlem Praha 10, Jesenická 1



Střední odb. učiliště potravinářské,                      
Praha 4 – Písnice, Libušská 320/111

� přesun

cílová kapacita: 380 žáků

aktuální počet žáků: 241

naplněnost: 63,4 %

vyučované obory:  Kuchař - číšník (H) 156 žáků

Řezník - uzenář (H) 29 žáků

Gastronomie – nást. studium(L) 56 žáků

ostatní výbava: domov mládeže (kapacita 70 lůžek)



Střední odborné učiliště gastronomie, 
Praha 10, U Krbu 521

Þ pokračující škola pro obory Kuchař – číšník a Gastronomii (nást. st.)

» SOUČASNOST » BUDOUCNOST 
cílová kapacita: 1100 žáků cílová kapacita: 1100 žáků
aktuální počet žáků: 750 počet žáků: 962
naplněnost: 68,2 % naplněnost: 87,5 %

vyučované obory: Kuchař - číšník (H) 377 � po sloučení 533 žáků
Cukrář (H) 71 žáků
Gastronomie (L) 191 žáků
Podnikání (L) 111 žáků

nově zařadit: Gastronomii (L) – nástavbové studium (56 žáků)

ostatní výbava: školní jídelna (kapacita 500), pracoviště OV, hřiště, hala, areál

investice HMP:  2003 – 2010 v celkové výši 25,6 mil. Kč



SOU gastronomie a podnikání, Praha 9,     
Za Černým mostem 3

Þ pokračující škola pro obor Řezník

» SOUČASNOST » BUDOUCNOST
cílová kapacita: 1090 žáků cílová kapacita: 1090 žáků
aktuální počet žáků: 796 počet žáků: 825
naplněnost: 73 % naplněnost: 75,7 %

vyučované obory:
Cukrář (H) 74 žáků / Pekař (H) 29 / Kuchař - číšník (H) 186
Aranžér (H) 64 žáků / Prodavač (H) 31 / Obchodník (L) 61
Podnikání (L) 95 žáků/ Hotelnictví (M) 256
nově zařadit: Řezník (H) – 29 žáků

ostatní výbava:
školní jídelna (kapacita 700), domov mládeže (kapacita 240), pracoviště OV, areál 
investice HMP:  
2003 – 2010 v celkové výši 8,5 mil. Kč, 2011 – 25 mil. Kč – zateplení budovy



Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Praha 5, Drtinova 3

Þ přesun
cílová kapacita: 620 žáků

aktuální počet žáků: 445  

naplněnost: 71,7 % (86,6 % - naplněnost pro obory s maturitní zkouškou)

vyučované obory: Veřejnosprávní činnost (M) 324 žáků

Sociální činnost (M) 109 žáků

Krejčí - zakázková výroba oděvů (H) 12 žáků

detašované pracoviště Molákova 578, Praha 8: obor Krejčí (SPV) –
ve správě ½ objektu, druhá ½ objektu ve správě SOU kadeřnické



Porovnání míry nezaměstnanosti absolventů středního vzdělání s maturitní
zkouškou v oborech kategorie M dle skupiny oborů vzdělání – duben 2011

Zdroj: NUOV Zdroj: NUOV -- ZprZprááva o nezamva o nezaměěstnanosti stnanosti ččerstvých absolventerstvých absolventůů šškol ke konci dubna 2011kol ke konci dubna 2011



SOŠ pro administrativu EU,                       
Praha 9, Lipí 1911

Þ pokračující škola pro obory Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost
Þ nadále jediná škola HMP vyu čující obor Ve řejnosprávní činnost

» SOUČASNOST » BUDOUCNOST
cílová kapacita: 1110 cílová kapacita: nutno navýšit
aktuální počet žáků: 859 počet žáků: 1292
naplněnost: 77,3 % naplněnost: 100 %

vyučované obory: Ekonomika a podnikání (M) 181 žáků
Veřejnosprávní činnost (M) 678 žáků � po sloučení 1002 ž

obor Sociální činnost nově zařadit do vzdělávací nabídky školy (M) 109 žáků
ostatní výbava: školní jídelna (kap. 500), domov mládeže (kap. 100), tělocvična

detašované pracoviště Pod Táborem 55, Praha 9: 
7 učeben, jídelna - výdejna (kapacita 110 jídel)

investice HMP:  2007 – 2010 v celkové výši 14 mil. Kč



Střední odborné učiliště služeb, 
Praha 9, Novovysočanská 5

Þ pokračující škola pro obor Krejčí

» SOUČASNOST » BUDOUCNOST
cílová kapacita: 750 cílová kapacita: 750
aktuální počet žáků: 575 počet žáků: 610
naplněnost: 76,6 % naplněnost: 81 %

vyučované obory:
Krejčí (H) 23 žáků � po sloučení 35 žáků Zlatník a klenotník (H) 87 žáků
Umělecký rytec (H) 18 žáků Výrobce kožeděl. zboží (H) 18
Kadeřník (H) 190 žáků Fotograf (H/L) 23/53 žáků
Podnikání (L) 55 žáků Kosmetické služby (L) 108 žáků

investice HMP:  2009 – 2010 v celkové výši 5,4 mil. Kč



Obchodní akademie, 
Praha 4, Svatoslavova 333

Þ pokračování v objektu na adrese Betlémská 4 od 1.9.1912

cílová kapacita: 550

aktuální počet žáků: 408

naplněnost: 74,2 %

vyučované obory: Obchodní akademie (M) 177 žáků

Ekonomické lyceum (M) 231 žáků

• sídlí v pronajatých prostorách – roční nájemné 2 633 930 Kč



Obchodní akademie, 
Praha 8, Hovorčovická 1281

Þ pokračování v objektu na adrese Betlémská 4 od 1.9.2013

cílová kapacita: 560

aktuální počet žáků: 541

naplněnost: 96,6 %

vyučované obory: Obchodní akademie (M) 350 žáků

Cestovní ruch (M) 191 žáků

• sídlí v pronajatých prostorách – roční nájemné 697 914 Kč



Staroměstská obchodní akademie, 
Praha 1, Betlémská 4 (pracovní název)

� organizace vznikne postupným přesunem OA Svatoslavova a 
OA Hovorčovická

1. 9. 2012 přesun OA Svatoslavova →dojde k útlumu počtu 
otevíraných tříd u obou OA

1. 9. 2013 přesun OA Hovorčovická → vznik 1 nástupnické
příspěvkové organizace

cílová kapacita: 600

počet žáků: max. 600

naplněnost: 90 až 100 % » kapacitu lze pravděpodobně i mírně
zvýšit

obory: Obchodní akademie, Cestovní ruch, Ekonomické lyceum

(vše M)



Počet žáků, kterých se 
ekonomické opatření dotkne:

• v oborech s maturitní zkouškou  565 žáků

• v oborech s výučním listem 76 žáků

+ počet žáků přijatých ke vzdělávání od 1.9.2011



Následné opuštění ekonomicky 
náročných pronájmů – návrh:

• Obchodní akademie, Praha 4, Svatoslavova 333 

• Obchodní akademie, Praha 8, Hovorčovická 1281

• Duncan centre, Praha 4, Branická 41

� úspora 4 724 282 Kč ročně



Využití uvolněných budov

Objekt Betlémská 4 
původně SPŠ stroj. –
STAROMĚSTSKÁ OA

OA 
Hovorčovická
nájemné
697 914 Kč

OA Svatoslavova
nájemné
2 633 930 Kč

Objekt U Vinohradského 
hřbitova – uvolněn 
optimalizací v roce 2009

Duncan centre
nájemné 1 392 438 Kč

Objekt Libušská 320 
původně
SOU potravinářské

volné objekty – využití pro školské účely
Objekt Pod 
Táborem 300, 
původně SPŠ
zeměměřičská

Objekt Pod 
Táborem 55 
původně SOŠ
pro adm. EU

Objekt Drtinova 3, 
původně SOŠ a SOU

soukromá škola

ušetřené nájemné
4 724 282 Kč

SPŠ
Gočára

SOU U Krbu

SOŠ pro adm. EU

SPŠ Na Třebešíně



Vzniklé úspory

finanční prostředky ze státního rozpočtu
(mzdové prostředky v tis. Kč)

finanční
prostředky 
zřizovatele
(provozní

prostředky 
v tis. Kč)

předpokládaná úspora 
finančních prostředků

v tis. Kč

celkem
z toho

Státní rozpočet
rozpočet

HMPpedagogové nepedagogové

209 175 166 130 43 045 97 740 12 695 16 627

Předpokládaná úspora u dotčených škol vychází z přidělených finančních 
prostředků na rok 2011

• mzdové prostředky budou přerozděleny na školy pokračující
(finance jdou za žákem)

• posílení rozpočtu škol pokračujících v oblasti mezd až o 12 695 tis. Kč ročně

• úspora provozních prostředků z rozpočtu HMP                                                       
ročně až 16 627 tis. Kč



Harmonogram:

• Předložení záměru Zastupitelstvu HMP 
nejpozději v říjnu 2011

• Přijímací řízení pro školní rok 2012/13 bude 
realizováno pouze na nástupnických 
organizacích

• Realizace záměru k 1.9.2012 – 1. etapa

k 1.9.2013 – 2. etapa



Projednáno s:

• řediteli škol

• předsedy asociací středních škol 

• KROS

• výborem pro výchovu a vzdělávání

• odborem rozpočtu



Zpracování materiálu: 

Oddělení krajského a soukromého školství SMT MHMP

• Mgr. Lenka Němcová

Termín zpracování:

• Květen, červen, srpen 2011

Garant akce:

• náměstek primátora HMP Ing. Antonín Weinert, CSc.

HLAVNHLAVNÍÍ MMĚĚSTO PRAHASTO PRAHA

MAGISTRMAGISTRÁÁT HLAVNT HLAVNÍÍHO MHO MĚĚSTA PRAHYSTA PRAHY

ODBOR ODBOR ŠŠKOLSTVKOLSTVÍÍ, ML, MLÁÁDEDEŽŽE A TE A TĚĚLOVÝCHOVYLOVÝCHOVY


