
 

 

  
 

Datum zasedání: 29.3.2021       
  

 

 Tisk číslo: 0246(2021) 

  

 

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským 
krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště St. Kubra 
Středokluky, příspěvková organizace a Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Kladno, náměstí E. Beneše 2353 
 
 
Předkládací zpráva: 
Radní pro oblast vzdělávání a sportu předkládá Zastupitelstvu Středočeského kraje v 
souladu s § 59 odst. 1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 181 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje č. 050-
12/2021/RK ze dne 11. 3. 2021 návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných 
Středočeským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra 
Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem Školská 105, 252 68 Středokluky, IČ 60 
457 911 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda 
Beneše 2353, se sídlem náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno, IČ 00 473 634 s 
účinností od 1. 9. 2021. 
 
Přejímající (nástupnickou) organizací je navrhována Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, se sídlem náměstí Edvarda Beneše 
2353, 272 01 Kladno, IČ 00 473 634. Zdůvodnění návrhu je uvedeno v důvodové zprávě k 
tisku. 
 
 
Předkladatel: Zpracovatel: 
Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast 
vzdělávání a sportu 
 

PhDr. Alois Surynek, Ph.D., vedoucí Odboru 
školství 
 

Projednáno: Doporučení: ANO – NE 
Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, zástupce ředitele pro sekci řízení úřadu a samosprávy 
Mgr. Jan Louška, ředitel krajského úřadu 



 

 

 
Související usnesení: 
050-12/2021/RK ze dne 11. 3. 2021  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo kraje po projednání 

I .  r o z h o d l o  
o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem:  
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková 
organizace, se sídlem Školská 105, 252 68 Středokluky, IČ 60 457 911 a Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, se sídlem náměstí Edvarda 
Beneše 2353, 272 01 Kladno, IČ 00 473 634 s účinností od 1. 9. 2021. Na přejímající 
příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí 
Edvarda Beneše 2353, se sídlem náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno, IČ 00 473 634, 
přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu práva a závazky slučované příspěvkové organizace 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková 
organizace, se sídlem Školská 105, 252 68 Středokluky, IČ 60 457 911, včetně práv a závazků 
vyplývajících z pracovněprávních vztahů 

I I .  r o z h o d l o  
o předání majetku Středočeského kraje, se kterým hospodaří zanikající příspěvková organizace 
zřizovaná Středočeským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava 
Kubra Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem Školská 105, 252 68 Středokluky, IČ 60 
457 911 ke dni 31. 8. 2021 k hospodaření přejímající příspěvkové organizaci zřizované 
Středočeským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí 
Edvarda Beneše 2353, se sídlem náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno, IČ 00 473 634 

I I I .  u k l á d á  
Mgr. Jaromíru Čížkovi, řediteli slučované příspěvkové organizace Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem 
Školská 105, 252 68 Středokluky, IČ 60 457 911, ve spolupráci s Odborem školství: 
1) zabezpečit provedení účetní závěrky 
2) splnit příslušné daňové povinnosti 
3) převést zůstatky na bankovních účtech na bankovní účet přejímající organizace 
4) zrušit bankovní účty u peněžních ústavů 
5) provést inventarizaci majetku, pohledávek a závazků, které příspěvková organizace užívala   
    k plnění svých úkolů, a to ke dni navrhovaného sloučení 
6) předat majetek svěřený do správy přejímající organizaci 
7) zabezpečit další úkony související se sloučením příspěvkové organizace. 
Termín: 31. 8. 2021 

Odpovídá: Mgr. Jaromír Čížek, ředitel SOŠ a SOU St. Kubra Středokluky, 
příspěvková organizace, 

I V .  u k l á d á  
Krajskému úřadu Středočeského kraje zabezpečit veškeré úkoly spojené se zrušením 
příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, příspěvková organizace, se sídlem Školská 105, 
252 68 Středokluky, IČ 60 457 911. 



 

 

Termín: 31. 8. 2021 

Odpovídá: PhDr. Alois Surynek,Ph.D., vedoucí Odboru školství 

V .  s c h v a l u j e  
Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, se sídlem náměstí Edvarda Beneše 2353, 272 
01 Kladno, IČ 00 473 634 dle přílohy č. 3 k Tisku č. 0246(2021) 

V I .  u k l á d á  
radnímu pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. Milanu Váchovi podepsat dodatek zřizovací listiny 
výše uvedené příspěvkové organizace 
Termín: 15. 4. 2021 

Odpovídá: Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu 

 
Příloha: 

1. Důvodová zpráva 
2. pr2 Zápis z projednání organizační změny 
3. pr3 Dodatek SOŠ a SOU, Kladno 



 

 

                      Důvodová zpráva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 K tisku číslo: 0246(2021) 
 
 
Radní pro oblast vzdělávání a sportu předkládá Zastupitelstvu Středočeského kraje návrh na 
sloučení příspěvkových organizací (dále jen návrh na sloučení) zřizovaných Středočeským 
krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, 
příspěvková organizace (dále také jen SOŠ a SOU Středokluky) a Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 (dále také jen SOŠ a SOU, 
Kladno). 
 
Základní údaje: 
 

A) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava Kubra Středokluky, 
příspěvková organizace 

Zahájení činnosti: 7. 11. 1923 
Ředitel/funkční období do: Mgr. Jaromír Čížek/2023  
Škola kapacita: školský rejstřík/reálná/naplněnost/% 463/380/92/19,87% 
Domov mládeže kapacita: školský rejstřík 60 
Školní jídelna kapacita: školský rejstřík 300 
Vlastník objektu: Středočeský kraj 
 
Oborová struktura: 
Kód Obor 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 10 4 3 
78-42-M/06 Kombinované lyceum - 5 27 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 

denní forma vzdělávání 
 

34 
 

15 
 

2 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 

dálková forma vzdělávání 
 

14 
 

11 
 

                     9 
64-41-L/51 Podnikání, denní forma 

vzdělávání (nást.) 
 

4 
 

11 
 

20 
64-41-L/51 Podnikání, dálková forma 

vzdělávání (nást.) 
 

8 
 

5 
 

0 
41-52-H/01 Zahradník 14 11 12 
41-51-H/01 Zemědělec-farmář 25 19 19 
 
Ekonomické údaje, rozpočet: 
Roční výše nájemného (Kč)    0,00  
Provozní dotace (Kč) ÚZ 007 (nájemné včetně tělocvičen apod.)    0,00  
Provozní dotace (Kč) ÚZ 008 2 641 799,00 



 

 

Dofinancování výjimky (Kč) 
(Školní rok 2019/2020 a 2020/2021 nižší průměrný počet žáků ve 
třídě než 17) 

1 219 712,00 

 
B) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 

2353 
Zahájení činnosti: 28. 9. 1930 
Ředitel/funkční období do: Mgr. Petr Paták, DiS./2026  
Kapacita: školský rejstřík/reálná/naplněnost/% 650/748/541/83,23% 
Školní jídelna kapacita: školský rejstřík 550 
Vlastník objektu: Středočeský kraj 
Oborová struktura: 
Kód Obor 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 

denní forma vzdělávání 
 

89 
 

92 
 

92 
37-42-M/01 Logistické a finanční 

služby 
 

87 
 

83 
 

90 
75-41-M/01 Sociální činnost 77 90 96 
66-52-H/01 Aranžér 80 81 78 
65-51-H/01 Kuchař-číšník 110 118 137 
66-51-H/01 Prodavač 40 47 48 
65-41-L/01 Gastronomie 21 14 0 
64-41-L/51 Podnikání, denní forma 

vzdělávání (nást.) 
 

33 
 

11 
 

0 
64-41-L/51 Podnikání, dálková forma 

vzdělávání (nást.) 
 

12 
 

0 
 

0 
 
Ekonomické údaje, rozpočet: 
Roční výše nájemného (Kč)    0,00  
Provozní dotace (Kč) ÚZ 007 (nájemné včetně tělocvičen apod.)   100 000,00  
Provozní dotace (Kč) ÚZ 008 3 317 000,00 
 
Zdůvodnění záměru: 
V roce 2018 byl ustaven poradní orgán radního pro oblast školství složený se zástupců všech 
politických stran zastoupených v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Výstupem jeho činnosti 
v období 2018-2020 byl materiál „Návrh optimalizace sítě středních škol zřizovaných 
Středočeským krajem (2020)“, který byl projednán Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 1. 
6. 2020 (dále jen návrh).  
Při návrhu optimalizační změny byly posuzovány zejména níže uvedená kritéria: 
1) Naplněnost školy – počet žáků školy porovnán s reálnou kapacitou školy 
2) Vzdělávací nabídka – síť škol z hlediska struktury vyučovaných oborů v rámci okresů a měst 
3) Kvalita vzdělávání – stanoveno skrze výsledky maturitních zkoušek u dotčených škol (podíl 
neúspěšných při MZ 2019). 
 
Vlivem demografických změn je v současnosti kapacita většiny středních škol vyšší, než 
odpovídá reálným potřebám, a to i přesto, že počet žáků středních škol od svého minima 
v minulých letech pomalu narůstá. Průměrná aktuální naplněnost středních škol je 67 %. Údaje 
jsou přibližné, neboť i stanovení reálné kapacity subjektu (subjektem) nemusí být přesné a 



 

 

neměnné. Zhruba v polovině okresů (Kolín, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník) se 
objevuje kombinace nízké naplněnosti školy (30 až 50 %) a současně podprůměrným počtem 
žáků školy (počet žáků školy je nižší než 150). Rozdíl v naplněnosti škol je i mezi jednotlivými 
okresy: nejnižší průměrnou naplněností (nevyužitá kapacita) vyniká Praha-západ (45 %) 
 
Vývoj počtu žáků středních škol – odstup 10 let 
 

 rok 2009 rok 2019 
Počet žáků – gymnázium 12 782 12 775 
Počet žáků – maturitní obory 22 276 15 887 
Počet žáků – nematuritní obory 11 050 9 174 

Celkem 46 108 37 836 
 

 
Všichni zřizovatelé, denní forma vzdělávání, zdroj MŠMT 
 
Z tabulky a grafu je patrný úbytek žáků středních škol během 10 let (pokles o 18 %) a současně 
změna ve struktuře vzdělávacích programů. Zatímco počet žáků v gymnáziích i přes celkový 
populační pokles zůstal stejný, počet žáků v ostatních maturitních oborech klesl o 6 %.  
 
Neúspěšnost u maturitní zkoušky 
 
 Hrubá neúspěšnost u 

MZ (%) 
Čistá neúspěšnost u 

MZ (%) 
jaro 2019 jaro 2020 jaro 2019 jaro 2020 

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Stanislava Kubra 
Středokluky, příspěvková organizace 
 

65,22 68,00 55,56 61,9 

 
Postup realizace navrhované optimalizační změny: 



 

 

- předložení návrhu z roku 2020 Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 5. 1. 
2021; 
- projednání návrhu změny s řediteli škol ve Středoklukách a v Kladně; 
- projednání návrhu změny s vedením obce Středokluky; 
- projednání postupu při organizační změně s řediteli škol na odboru školství dne 16. 2. 2021 
(zápis je uvedený v příloze č. 2 k tisku); 
 
Navrhovaný termín sloučení obou příspěvkových organizací je s účinností od 1. 9. 2021.  
Nástupnickou organizací je navrhována Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353, která převezme v plném rozsahu práva a závazky 
slučované příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Stanislava 
Kubra Středokluky, příspěvková organizace, včetně práv a závazků vyplývajících 
z pracovněprávních vztahů. Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bude probíhat beze 
změny. Příslušné obory vzdělání a kapacity slučované školy budou převedeny do vzdělávací 
nabídky nástupnické organizace. Následně bude možné řešit případný přesun oborů vzdělání se 
závěrečnou zkouškou (Zahradník a Zemědělec-farmář) do příspěvkových organizací Střední 
odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice a Střední odborné učiliště, Nové Strašecí. 
 
 
 
 


