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 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008: 

Školní rok 2007/2008 byl z hlediska organizace školy opět rokem zásadních 
vývojových a   koncepčních rozhodnutí. V této výroční zprávě se budeme zabývat předevím 
naplněním koncepčních priorit školy a též poznatky z aplikace kurikulární reformy v 
podmínkách školy, a to i s ohledem na výsledky inspekční činnosti. I z důvodu úředních 
průtahů musela škola během tohoto školního roku přijmout prozatímní rozhodnutí, 
okolnostmi byla donucena improvizovat, zejména ve věci holého zajištění výuky tříletých 
výučních oborů. Zpráva se zaměří především na řešení otázky podmínek činnosti 
strojírenského učiliště, řešením majetkových a investičních záměrů. 

1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o příspěvkové organizaci

Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
IČ 70 891 095, zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 18. září 
2001 pod čj. OŠMS/3056/2001, následuje 7 dodatků zřizovací 
listiny, poslední dodatek je č.j: 2483/2006/ŠKO ze dne 17/2/2006

IČO a IZO ředitelství školy a 
součásti:

Příspěvková organizace: 
IČ: 47558504; REDIZO: 600006841,   
IZO střední školy: 047558504 
Rozhodnutím MŠMT čj.35 948/05-21 ze dne 28/12/2005 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Byly dřívější oddělené součásti 
zařazeny společně jako  “střední škola“ pod společným IZO 
047558504 s kapacitou školy 670 žáků).
Posledním rozhodnutím č.j. 40022/2008/KUSK upravil počet žáků 
oboru 2352H/001 Nástrojař na 120 žáků, dále č. j. 
75877/2008/KUSKupravil kapacitu oboru 2341M/01 Strojírenství 
na 120 žáků při přechodu na výuku dle RVP 2341M/01 z dřívějšího 
2341M/001. Ostatní dřívější rozhodnutí MŠMT ČR a zřizovatele 
Středočeského kraje o kapacitách dle dřívějších  předpisů zůstávají 
v platnosti. 

IZO jídelny: 002762871,
IZO domova mládeže: 002814552, 

Kontakty na pracoviště:
(číslo telefonu, faxu, e-
mailová adresa;  www 
stránky )

střední odborná škola, Hořovice 100:  +420 311516792, tel/fax: 
+420 311516793 
domov mládeže, Masarykova 387:  +420 311512180
střední odborné učiliště, Osek 281 – tel/fax: +420 311572273, 
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Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice
školní jídelna SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100: 
+420 311516439, 

školní hospodářství – odloučené pracoviště Tlustice č. 28: 
+420 311512108, 

jméno ředitele školy, jeho 
statutárního zástupce a  
ostatních jmenovaných  
zástupců kontakty 

ředitel: Ing. Vladimír KEBERT, CSc, vkebert@soshorovice.cz ; tel: 
311516793, služební mobil: 731582691
zástupce stat.orgánu (statutární zástupce): Ing. Jiří Hudec
jhudec@soshorovice.cz  služební  mobil: 603550938
zástupce ředitele pro praxi: Mgr.Bc. Alena Lhotáková
sou_buzuluk@cbox.cz   ; služební mobil: 731582655
vedoucí vychovatel domova mládeže: Oldřich Chlup
chlup@soshorovice.cz ; telefon domov mládeže:+420 311512180

seznam členů školské rady  
(koho zastupují)

předsedkyně: Mgr. Dana Kučerová, učitelka školy, zástupce rodičů 
a studentů
člen: Ing. Ivana Krausová, zástupce pedagogických pracovníků
člen: p. František Štěpnička, zástupce pedagog. pracovníků
člen: Mgr. Pavel Schneider, zástupce zřizovatele
člen: Ing. Jan Skopeček , zástupce zřizovatele
členka: Věra Brotánková, zástupce studentů a rodičů
Rada školy konala své  úvodní zasedání 23.2.2006 do vydání této 
zprávy pracuje v uvedeném složení.

mailto:kebert@soshorovice.cz
mailto:chlup@soshorovice.cz
mailto:sou_buzuluk@cbox.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
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1.2  Poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 
za hodnocený školní rok

Tab. č.1 : Nejnovější rozhodnutí rejstříku škol
Krajský úřad Středočeského kraje
odbor školství, mládeže a sportu

Zborovská 11, 150 21  Praha 5
telefon: 257 280 292 

č. j. 75877/2008/KUSK
Spis. zn. SZ_75877/2008/KUSK   SOŠ a SOU Palackého náměstí 100 268 01 Hořovice    
Rozhodnutí
Krajský  úřad  Středočeského  kraje  ve  věci  změny zápisu  do  rejstříku  škol  a  školských 
zařízení, podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl 
ve správním řízení, jehož účastníky jsou právnická osoba s názvem Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 se sídlem Hořovice, Palackého 
náměstí 100, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11, jako 
další účastník řízení,
o stanovení počtu 
žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání takto: 
u školy s názvem:
Střední škola IZO: 047 558 504 
jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 
identifikátor právnické osoby: 600 006 841 IČ: 47 558 504 

č. j. 75877/2008/KUSK -1-   
k č. j. 75877/2008/KUSK -2-   
S účinností od 1. 9. 2008 stanovuje pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto 
nejvyšší nepřekročitelné počty žáků : 
  
23-41-M Strojírenství
1. 23-41-M/01 Strojírenství denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:
délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
120

Odůvodnění
Žádost  splňuje  náležitosti  §  149  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním, 
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších 
předpisů. Toto rozhodnutí se vydává na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy č.j. 10 303/2008-21 ze dne 19.05.2008.  

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb.,  správní řád,  ve  znění pozdějších předpisů,  odvolání,  ve  kterém se  uvede,  v  jakém 
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí  nebo  řízení,  jež  mu  předcházelo,  ve  lhůtě  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení. 
Odvolání se podává u Krajského úřadu Středočeského kraje a rozhoduje o něm Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1  
zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřípustné. 

V Praze dne 11. 8. 2008 
Mgr. Ingrid Vavřínková
odborná referentka
odbor školství, mládeže a sportu
oprávněná úřední osoba 
Zasílá se: 
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

  Č.j. 27 456/2007-21
   

  Středočeský kraj
  Zborovská 11

  150 21 Praha 5

Rozhodnutí

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo v souladu s § 149 zákona č. 
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 27. 12. 2007 žádost Středočeského kraje se 

sídlem Praha 5, Zborovská 11, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 se sídlem 

Hořovice, Palackého náměstí 100, jako dalšího účastníka řízení, ze dne 23. 11. 2007 ve věci 
zápisu změny v údajích u Střední školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem

  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
  Hořovice, Palackého náměstí 100

do rejstříku škol a školských zařízení, a na základě § 143 odst. 2 a podle § 149 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školského zákona), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo tuto žádost v celém rozsahu

zamítnout.

Odůvodnění

        Žádosti o zápis  oboru vzdělání 23-41-M/004 Strojírenství a administrativní technika s 
rozšířeným jazykovým vyučováním se nevyhovuje vzhledem k tomu, že pro předmětný obor 

vzdělání neexistují učební dokumenty a výuka žáků v tomto oboru by nebyla v souladu s 
právními předpisy (viz Věstník MŠMT, ročník 2004, prosinec, část oznamovací, přehled 

platnosti učebních dokumentů).

č.j. 27 456/2007-21 - 1 -  
k č.j. 27 456/2007-21 - 2 -  

Poučení

        Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu 

se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřípustné.

V Praze dne 27. 12. 2007

  Ing. Svatopluk Spurný
  ředitel odboru

  správy školského rejstříku

Zasílá se:
  dalším účastníkům řízení
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Krajský úřad Středočeského kraje
odbor školství, mládeže a sportu

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
telefon 257 280 292

  Č.j. 40022/2008/KUSK
  Spis. zn.SZ_40022/2008/KUSK
   
  SOŠ a SOU
  Palackého náměstí 100
  268 01 Hořovice

Rozhodnutí

        Krajský úřad Středočeského kraje posoudil dne 18.  4. 2008 žádost Střední odborné  
školy a Středního odborného učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 se sídlem Hořovice, 
Palackého  náměstí  100,  jejímž  zřizovatelem  je  Středočeský  kraj  se  sídlem  Praha  5, 
Zborovská 11,  jako další účastník řízení, ze dne 17.   3.  2008 ve věci změny zápisu do 
rejstříku škol a školských zařízení školy s názvem
  Střední škola IZO: 047 558 504

jejiž činnost vykonává právnická osoba
  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
  Hořovice, Palackého náměstí 100

  identifikátor právnické osoby: 600 006 841 IČ: 47 558 504

a podle § 149 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl o stanovení počtu
žáků v jednotlivých povolených oborech vzdělání a formách vzdělávání výše uvedené školy 
takto:

S účinnosti od 18.  4. 2008
stanovuje pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné 
počty žáků:

 
k č.j. 40022/2008/KUSK - 2 -  

      23-52-H  Nástrojař, nástrojařské práce
     23-52-H/001 Nástrojař
     denní forma vzdělávání délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
     nejvyšší povolený počet žáků v oboru:   120  

Odůvodnění

        Žádost splňuje náležitosti § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších 
předpisů.

Poučení

        Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.  
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v 
jakém rozsahu  se  rozhodnutí  napadá  a  dále  namítaný rozpor  s  právními předpisy nebo 
nesprávnost  rozhodnutí  nebo řízení,  jež mu předcházelo,  ve lhůtě  15 dnů ode  dne jeho 
oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Středočeského kraje a rozhoduje o něm 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. Podání odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.

V Praze dne 18.  4. 2008

  Mgr. Ingrid Vavřínková
  odborná referentka
  odbor školství, mládeže a sportu
  oprávněná úřední osoba

Zasílá se:
  dalším účastníkům řízení

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

č. j. 10 303/2008-21
 
SOŠ a SOU
Palackého náměstí 100
268 01   Hořovice

Rozhodnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 19. 5. 2008 žádost právnické 
osoby s názvem Střední odborná  škola  a  Střední odborné  učiliště,  Hořovice,  Palackého 
náměstí 100 se sídlem Hořovice, Palackého náměstí 100, jejímž zřizovatelem je Středočeský 
kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11, jako další účastník řízení, ze dne 19. 5. 2008  ve věci 
návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s 
§ 143 odst.  2 a podle § 149 odst.  4 zákona č.  561/2004 Sb., o  předškolním, základním, 
středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších 
předpisů,

rozhodlo  u školy
Střední škola IZO: 047 558 504

jejíž činnost vykonává právnická osoba

Střední  odborná  škola  a  Střední  odborné  učiliště,  Hořovice,  Palackého 
náměstí 100

identifikátor právnické osoby: 600 006 841 IČ: 47 558 504
právní forma: příspěvková organizace

adresa: Palackého náměstí 100
268 01   Hořovice

takto:

S účinností od 1. 9. 2008 
se do školského rejstříku zapisuje: 

Obory  vzdělání  podle  Klasifikace  kmenových  oborů  vzdělání  a  Rámcové  vzdělávací 
programy:
23-41-M Strojírenství
1. 23-41-M/001 Strojírenství

denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
dobíhající obor

                                 strana  -2-  :

2. 23-41-M/01 Strojírenství
denní forma vzdělávání
délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.

Odůvodnění

Na  základě  Informace  Ministerstva školství,  mládeže  a  tělovýchovy právnickým osobám 
vykonávajícím činnost středních škol, uveřejněné ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy sešit č. 9/2007 a na základě oznámení shora uvedené právnické osoby se v 
souladu s nařízením vlády č. 224/2007 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 689/2004 
Sb., o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve 
znění pozdějšího předpisu, zapisují do vzdělávací nabídky střední školy požadované obory 
vzdělání,  pro  které  byly  schváleny  rámcové  vzdělávací  programy,  přičemž  stávající 
nahrazované obory vzdělání se označují jako obory dobíhající.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se  
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává 
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže a 
tělovýchovy. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb. odkladný účinek. Podání rozkladu jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V Praze dne 19. 5. 2008
Ing. Svatopluk Spurný,  ředitel odboru správy školského rejstříku
Zasílá se:  Středočeský kraj Zborovská 11   150 21 Praha 5
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1.2.1  Poslední rozhodnutí o změnách zřizovacích listin a kapacit oborů ve škole:

Ve výše uvedené tabulce uvádíme texty posledních tří rozhodnutí k úpravám 
kapacit nově měněných a zařazovaných studijních oborů. 

Komentáře: 

a) čj. 75877/2008/KUSK stanovuje kapacitu oboru strojírenství. Jde o 
administrativní změnu při přechosu ze stávajícího oboru 2341M/001 Strojírenství na výuku 
dle stejnojmenného RVP 2341M/01, z něhož vychází dva ŠVP: Strojírenství – Technologie a 
konstrukce a Informatika ve strojírenství. 

b)  K čj. 27 456/2007-21 uvádíme, že v minulosti škola žádala o povolení výuky 
oboru  „Strojírenstvía administrativní technika....“ . Tento obor nebyl škole povolen s velmi 
nejasným odůvodněním – viz text (pozn: Proč je tento obor v soustavě oborů, když pro něj 
nejsou učební dokumenty.)  Škola se proto nezatěžovala administrací správního řízení a 
podáváním rozkladu a rozhodla o zpracování vlastního ŠVP v rámci RVP 2341M/01. Z 
uvedeného důvodu se v tabulce uvádí citované rozhodnutí

c) K čj. 40022/2008/KUSK. Pro zvýšený zájem o obor 2352H/001 Nástrojař 
škola operativně požádala o navýšení kapacity oboru. Vzhledem k tomu, že jde o obor, o který 
je na trhu práce akutní nedostatek, zřizovatel vyhověl a škola mohla otevřít dvě třídy.

d) K čj. 10 303/2008-21 (MŠMT ČR) – vazba na text k b) – jde o rozhodnutí k 
žádosti školy o přechod z učebních dokumentů 2341M/001 Strojírenství na výuku dle  ŠVP v 
rámci RVP 2341M/01Strojírenství.

2. Charakteristika školy
2.1 Historie zřizovacích listin školy

Právní předchůdce současné školy, SZeŠ Hořovice byla do 30.6.2001 státní 
střední odborná škola, zřízená  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelit 
ská 7, Praha 1, od 1.7.2001 byla škola zřizována Krajským úřadem Středočeského kraje, 
Zborovská 11, Praha 5.

Škola byla zařazena do sítě středních škol pod  IZO 047558504, REDIZO 
600006841. Zřizovací listina čj. 21 928/93-27 ze dne 14.9.1993, dodatek zřizovací listiny č. 1 
čj. 27413/94-60 ze dne 16.12.1994 staví školu jako příspěvkovou organizaci. Poslední 
rozhodnutí, konkretizující činnost organizace má čj. 30/750/98-21 z 1. prosince 1998 a 
dodatek č. 2 čj. 30574/98-21 ze dne 9.11. 1998 mění název organizace podle příslušných 
předpisů na nový tvar Střední zemědělská škola, Hořovice, Palackého náměstí 640. Právní 
forma zřizovatele: ústřední orgán státní správy, IČO 00022985.  4.10.2000 byl vydán dodatek 
zřizovací listiny č. 3, čj. 27916/2000-21, který vymezuje majetek školy s ohledem na majetek, 
který na školu přešel sloučením se školním statkem.  
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a) Od 1. září do 31. 12. 2001 Střední zemědělská škola, Hořovice, Palackého 
náměstí 640

SZeŠ Hořovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, IČO 
47558504. 

Činnost školy je vymezena §16 Z 29/1984 ve znění pozdějších doplňků a 
prováděcích předpisů. Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný zřizovatelem školy - 
Středočeským krajem.

Dne 18. září 2001 byla škole vydána nová zřizovací listina, odpovídající 
delimitaci novému zřizovateli. Zřizovací listina OŠMS/3056/2001 ze dne 18.9.2001 s 
účinností od 1.července 2001, zřizuje Střední zemědělskou školu, Hořovice, IČ 47558504, 
REDIZO 600006841 jako příspěvkovou organizaci.

b) Od 1. září do 31. 12. 2001 Střední odborná škola, Hořovice, Palackého 
náměstí 100

SOŠ Hořovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, IČO 47558491. 
Činnost školy je vymezena §16 Z 29/1984 ve znění pozdějších doplňků a prováděcích 
předpisů. Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný zřizovatelem školy - Středočeským 
krajem.

Dne 18. září 2001 byla škole vydána nová zřizovací listina, odpovídající 
delimitaci novému zřizovateli. Zřizovací listina Středočeského kraje OŠMS/3054/2001 ze dne 
18.9.2001 s účinností od 1.července 2001, zřizuje Střední  odbornou školu, Hořovice, IČ 
47558491, REDIZO 600006824 jako příspěvkovou organizaci.

Na základě rozhodnutí o sloučení škol zahajuje MŠMT Praha řízení o vyřazení 
školy ze sítě čj. 19624/02-21, kdy dochází k vyřazení dosavadního právního subjektu Střední 
odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 100, IČ 47558491, REDIZO 60006824 ze sítě 
škol a školských zařízení. 

Finanční úřad Hořovice ruší registraci organizace 1786/02/027900/2766 
Rozhodnutím č. 34 o zrušení registrace.

c) Od 1. ledna 2002 Střední odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 
100, IČ 47558504, IZO 047558504, IZO ŘEDITELSTVÍ 600006841, sloučená škola je 
právním nástupcem obou dříve jmenovaných organizací, je nositelem všech práv, povinností a 
závazků výše jmenovaných organizací. Právním následníkem od 1.1.2001 se stala dřívější 
Střední zemědělská škola, Hořovice, IČ 47558504, (jak výše uvedeno), zřízená zřizovací 
listinou Středočeského kraje ze dne 18.9. 2001, čj. OŠMS 3056/2001 s účinností od 1.7.2001. 
Od 1. ledna 2002 byla dodatkem zřizovací listiny č.1  čj. OŠMS/7249/2001 ze dne 6. prosince 
2001 ustavena nová forma organizace, kdy se mění název organizace ze Střední zemědělská 
škola, Hořovice, Palackého náměstí 640 na Střední odborná škola, Hořovice, Palackého 
náměstí 100, se sídlem Palackého náměstí 100, s účinností od 1. ledna 2001.. 

Zřizovací listinou má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost v oborech: 
Ubytovací služby, Vyučování řízení motorových vozidel – činnost autoškoly, Služby – 
výuka výpočetní techniky, Činnost ekonomických a organizačních poradců, Silniční 
motorová doprava.
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d) Následuje výpis všech vydaných  dodatků zřizovací listiny:

Dodatek č. 1 zřizovací listiny pod čj. OSMS/7249/2001 doplnil Středočeský kraj 
dne 6. prosince 2001 vymezení majetku, k němuž má organizace právo hospodaření, a změnil 
název a sídlo organizace na:

Střední odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 100
se sídlem: Palackého náměstí 100, 268 80 Hořovice
IČ: 47 558 504

Dodatek č. 2  zřizovací listiny  pod čj.: OŠMS/1024/2002 ze dne 12. února 2002 
mění „ Vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole 
ke dni 1. července 2001  Tato změna zřizovací listiny se rozumí jako společná pro již 
sloučenou školu. 

Dodatek č. 3 zřizovací listiny pod čj. OŠMS/5077/2002 ze dne 23. dubna 2002 
vymezuje další  majetek ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole 
ke dni 1. července 2001. Tento dodatek zahrnuje nemovitosti, předané škole PF ČR – jde o 
vrácené nemovitosti na pozemku 1/1 v Tlustici č.p. 28. 

Dodatek č. 4 zřizovací listiny pod č.j.15514/2003/ŠKO ze dne 17. září 2003 
mění na základě změny v síti škol název organizace na : Střední odborná škola  a  Střední 
odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, a nově vymezuje majetek, který má 
škola ve své správě

Dodatek č. 5   zřizovací listiny : Touto změnou zřizovací listiny - Dodatkem č. 5 
mění Středočeský kraj přílohu ke zřizovací listině Vymezení nemovitého majetku ve 
vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září 2003, a 
to dle přílohy, která je nedílnou součástí této změny zřizovací listiny.

Předposlední platný dodatek zřizovací listiny  č. 6 byl vydán 27. června 2005 s 
účinností od 1. 7. 2005 pod čj. 9045/2005/ŠKO.  Tento dodatek mění  formu vymezení 
činnosti organizace v souladu s ustanovením zákona 561/2004Sb. Nově zavádí do doplňkové 
činnosti hostinskou činnost a mění přílohu ke zřizovací listině novým soupisem majetku, 
předaného zřizovatelem do správy organizace. 

Poslední dodatek č.7  aktulizuje vymezení majetku ve správě příspěvkové 
organizace.

2.2. Vymezení hlavní  a doplňkové činnosti školy
Hlavní činnost školy je vymezena §57 zákona 561/2004 Sb. a jeho prováděcími 

předpisy. Tedy hlavní činnost organizace spočívá v poskytování středního vzdělání žákům 
školy, a to střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. 

Kromě toho má škola ve zřizovacích listinách (to jest dodatcích 1 – 7 ) 
vymezenu doplňkovou činnost, kterou provozuje na základě živnostenských oprávnění. 
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Přehled uvádí činnosti, stanovené ve zřizovací listině pro doplňkovou činnost  
školy a zda jsou nebo nejsou v hodnoceném školním roce aktivní: 

1. Hostinská činnost - aktivní
2. Služby - výuka výpočetní techniky – částečně aktivní
3. Vyučování řízení motorových vozidel – částečně aktivní
4. Pořádání školení a kurzů – aktivní (svářečská škola, odborné kurzy)
5. Ubytovací služby - aktivní
6. Činnost ekonomických poradců - neaktivní
7. Silniční a motorová doprava – v současnosti neaktivní

2.3.Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, 
odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení 
apod.)

Ke kapitole platí prakticky stejný text, jako v minulé výroční zprávě. Je však 
třeba zdůraznit některé věci, které se přes usilovná jednání podařilo řešit jenom částečně.
 Škola má ke své činnosti k dispozici budovy ve vlastnictví Středočeského kraje, které má ve 
své přímé majetkové správě v souladu se směrnicí č. 48 Středočeského kraje. Kromě vlastních 
budov škola užívá nemovitý majetek státu – jedná se o areál Osek č.p. 281, kde škola na 
základě nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových užívá 
budovy, sloužící k výuce žáků středního odborného učiliště – pracoviště, kde se poskytuje 
vzdělání s výučním listem. 
Pronajaté prostory jsou k datu vydání této zprávy nevyhovující a škola je užívá z nouze.  
Oproti minulé zprávě se špatný stav zde dále prohloubil. Úřad pro zastupování státu celý rok 
„schvaloval“ převodní smlouvu, uskutečnila se dvě jednání na úrovni náměstka hejtmana o 
převodu na kraj.  Smlouva o převodu byla podepsána až v den voleb do krajských 
zastupitelstev – tedy 17.10.2008 !! Uvedené prostory jsou určeny k převzetí Středočeským 
krajem ve veřejném zájmu pro činnost naší školy. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových však žádost zřizovatele řeší velmi liknavě (od roku 2003), pomalu, a předmětný 
majetek v důsledku nevyřešených majetkových poměrů nemůže být aktivně spravován školou. 
Stav majetku státu již nedovoluje provozovat teoretickou výuku. Proto od 1.9.2008 škola 
musela provizorně redukovat prostory odborných učeben v Masarykově 387 a na toto místo za 
cenu kvality výuky umístit (dočasně ?) teoretickou výuku výučních oborů. V oseku se nyní  
používají jenom dílny. A nájemní vztah škola ponechá jenom do doby rozhodnutí o dalším 
osudu učiliště.

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 
387 jsou v průměrném stavu. Ve školním roce 2007/2008 byla řešena velká havárie kanalizace 
a řešena stavební úprava šaten a klubovny Masarykova 387.  

Všechny uvedené budovy v majetku zřizovatele potřebují provést minimálně 
výměnu oken a zateplovací fasádu. Žádosti o dotaci zřizovatele nebylo 4 x po sobě 
vyhověno !!! Jinak jsou uvedené budovy po dříve provedených vnitřních rekonstrukcích a pro 
svůj účel využití stále vyhovují technicky i hygienicky. 

Materiální vybavení školy jako celku movitými věcmi je celkově průměrné. 
Škola má veškerý movitý majetek, který potřebuje pro svou činnost ve své správě a pravidelně 
jej podle potřeby udržuje.

V této kapitole dlužno zdůraznit, že není vyřešen akutní stav prostor pro výuku 
strojírenských učebních oborů i pro výuku praxe čtyřletého maturitního oboru Strojírenství. 
Na upozornění vedoucího odboru OŠMS byl školou předložen projektový záměr, který počítá 
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se stavbou nového výukového pavilonu v prostorech Tlustice 28, což je majetek 
Středočeského kraje ve správě školy (bývalý školní statek). Projektový záměr byl schválen 
radou kraje . Současně bylo povoleno použít investiční fond školy k uhrazení projektu nového 
výukového pavilonu. 

Dnešní stav ke dni 30.10.2008:  
● a) vydané stavební povolení
● b) schválené předfinancování RH ve  výši 42 mil. Kč a schálené kofinancování 

projektu
● je zpracovávána žádost o dotaci do ROP – výzva č. 25, prioritní osa 3, oblast 

financování 3.3. rozvoj venkova – střední školy.
● Škola do dnešního dne nemá žádnou jistotu, zda bude věc řešena stavbou nebo 

neefektivními investicemi do dosluhujících prostor, převzatých od státu. 

Více viz kapitola - „Usilujeme o dořešení otázky podmínek pro výuku tříletých 
strojírenských oborů“

2.3.1 Učebny v budovách Palackého náměstí 100 SOŠ kapacita 570, v budově č.p. 100 
200 míst, aktuálně 315 + 18 kmenových žáků: 

učebny kmenové:  14
učebny jazykové specializované: 3
učebny výpočetní techniky specializované: 2
kabinety učitelů vyjma ředitelny a ZŘ: 8
ředitelna a zástupce ředitele : 2
kanceláře: 2

2.3.2 Masarykova 387 - budova -kapacita 200 žáků, bez kmenových žáků, jde o budovu 
pro výuku laboratorních a praktických cvičení: 

laboratoře:  
chemická laboratoř.   15 míst  (aktivní trvale)
biologická laboratoř. 16 míst  (aktivní trvale)
váhovna : 6 míst  (aktivní trvale)
elektro-lab/strojní-lab: 14 míst  (aktivní trvale)
písárna TEA: 15 míst  (aktivní trvale)
speciální PC písárna: 15 míst (v provozu od 1.9.2006)  (aktivní trvale)
výpočetní technika: 17 míst  (aktivní trvale)
kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro občasnou výuku 

teorie SOU)
kabinety: 3 8 míst pro učitele   (aktivní trvale)

2.3.3  SOU Osek-Neptunka, č.p. 108 – kapacita 110, obsazeno 82 kmenových žáků
Učebny kmenové    -  z hygienických důvodů zrušeny, přemístěny do 

Masarykova 387, Hořovice
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učebny odborné  -  z hygienických důvodů zrušeny, přemístěny do 
Masarykova 387, Hořovice

dílny praktického výcviku - zámečnická, kovárna, 4 obrobny - soustružna, 
frézárna,    svařovna, zámečnické dílny , v provozu

2.3.4  Kapitolu o materiálně -technických podmínkách výuky doplňujeme krátkou citací 
kapitoly z poslední ispekční zprávy   (čj. ČŠI-166/08-02 - únor 2008)  :   „Průběh vzdělávání –   
naplňování cílů obsahu vzdělávání a úspěšnost žáků“

Vnitřní prostředí školy
Ředitel  školy  věnuje  kultivaci  vnitřního  prostředí  školy  značnou  pozornost.  

Nesnadný úkol sjednocení původně samostatných tří pedagogických sborů řešil profesionálně  
na základě důkladné analýzy vnitřního klimatu školy. Na vlastní orientační šetření, kterého se 
zúčastnili  vybraní pracovníci  školy,  navázal  zadáním důkladné analýzy,  kterou zpracovala  
komerční agentura. Souhrnné výsledky a jejich porovnání s jinými školami vnímá vedení školy 
jako  přínosné.  Následně  přijatá  opatření  směřovala  zejména  ke  zkvalitnění  vnitřního 
informačního  systému  a  zvýšení  zapojení  pedagogů  do  rozhodovacích  procesů  ve  škole.  
Provedené standardizované rozhovory s náhodně vybranými jedenácti pedagogy signalizovaly  
průměrnou až nadprůměrnou spokojenost s vnitřním klimatem školy. V navštívených hodinách  
byla zaznamenána příznivá atmosféra vzájemného respektování a kultivované interakce. Žáci  
byli vedeni k otevřené komunikaci.    

Ředitel  školy  cíleně  pracuje  na  zlepšování  podmínek  pro  práci  pedagogů.  
Důkazem jsou  činnosti  spojené  se  systematickým zlepšováním materiálních  podmínek  pro 
výuku (např. modernizace vybavení školy ICT technikou nebo řešení kritického stavu prostor  
areálu  Osek  zpracováním  investičního  záměru  –  novostavby  výukového  pavilonu  dílen  v  
areálu Tlustice 28). 

Podmínky výuky a jejich využití
Výuka probíhá ve třech školních budovách. Velmi dobré prostorové podmínky  

nabízí sídlo školy na Palackého náměstí 100. Vnitřní prostředí budovy je čisté a upravené. 
Kmenové i  odborné  učebny  jsou  esteticky  vyzdobeny  a  průběžně  vybavovány  didaktickou 
technikou a  pomůckami.  Pozitivní  dopad na  podmínky  výuky  má koncepčně plánovaná a 
systematicky realizovaná činnost vedení školy při rekonstrukci tříd a jejich vybavení.

V  budově  Masarykova  387  jsou  umístěny  zejména  odborné  pracovny  a  
laboratoře. Průběžně realizované dílčí rekonstrukce vytvářejí průměrné podmínky pro výuku. 

Teoretická  i  praktická  výuka  tříletých  oborů  vzdělání  probíhá  ve  státem 
pronajímaném  areálu  Osek  281,  kde  jsou  materiální  podmínky  pro  výuku  ve  srovnání  s  
ostatními budovami nejhorší a téměř nevyhovující.  Vedení školy proto vypracovalo projekt  
výstavby výukového pavilonu dílen v areálu Tlustice 28 (odloučené pracoviště školy), jehož 
realizace by dlouhodobě neudržitelné zajištění výuky v areálu Osek vhodně vyřešila.

Výše  uvedené  skutečnosti  dokládají,  že  škola  provádí  v  oblasti  materiálního 
zabezpečení  výuky analýzu  rizik,  dle  možností  materiální  podmínky zlepšuje  a  u  finančně 
náročných  akcí  nabízí  řešení  ve  spolupráci  se  zřizovatelem  s  využitím  možného 
spolufinancování z Evropských strukturálních fondů. 
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Dokladem naplňování  koncepčních záměrů v oblasti  materiální  je  i  průběžné 
vybavování a obnova prostředků ICT (informační a komunikační technologie), což vyplývá z  
oborové nabídky školy. Permanentní využívání velmi dobře vybavených učeben PC při výuce 
odborných předmětů znesnadňuje přístup pedagogům ostatních předmětů k této technice a  
jejímu využití při výuce i jiných než odborných předmětů. 

2.4. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava 
vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce

Studijní obory (s maturiní zkouškou) zařazené v posledním rozhodnutí o zařazení 
školy do sítě škol a školských zařízení dle rozhodnutí čj. 30583/04-21: 

1.  64-43-M Ekonomika odvětví/ 002 - Ekonomika zemědělství a výživy 
(třetí a čtvrtý ročník)

2.  41-41-M Obecné zemědělství / 001 - A g r o p o d n i k á n í   (jen čtvrtý ročník)            
3.  16-01-M Ekologie a ochrana prostředí / 001 - Ochrana a tvorba životního  prostředí  
4.  23-41-M Strojírenství  / 001 Strojírenství
5.  7842M/006 Přírodovědné lyceum (obor dosud neaktivní)
6.  6341M/040 Informatika v ekonomice (obor aktivní,  poprvé vyučován od 1.9.2006 

počínaje prvním ročníkem)

 2.5 Obory s výučním listem zařazené v posledním rozhodnutí o zařazení školy do sítě 
škol a školských zařízení:

Kmenový obor KKOV/forma Název Kapacita k 1.9. Kapacita cílová
 23-43-L
strojírenská výroba

23-43-L/506 
maturitní 
studium dálkové 
(nástavbové)

Provozní 
technika

24 90 dálkové
60 denní

dálková forma 
aktivní

23-51-H
zámečník, zám. práce a 
údržba

23-51-H/001
studium denní

Zámečník 24 90

aktivní
23-52-H Nástrojař, 
nástrojařské práce

23-52-H/001 
studium denní

Nástrojař 24 90
aktivní

23-56-H
Obráběč kovů, 
obráběčské práce

23-56-H/001
studium denní

Obráběč 
kovů

24 90
neaktivní

26-51-H
Elektrikář, 
elektrotechnické práce

26-51-H/002
studium denní

Elektrikář - 
slaboproud

0 30

neaktivní
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Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003 je obor Nástrojař. 
Od 1.9.2007 se obnovila výuka oboru Zámečník, který je ke dni této zprávy 

aktivní jen v jednom běhu, v přijímacím řízení 2008 byly otevřeny dvě třídy oboru Nástrojař, 
o obor zámečník nebyl zájem. Obory jsou však velmi podobné. 

3. Součásti školy

3.1.  Součásti školy –   nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů)   a   
naplněnost (k 30. 9. 2007 – zahajovací počty)

IZO a název součásti 
(druh/typ školy)

Nejvyšší 
povolený 
počet žáků
/studentů

Skutečný 
počet 
žáků
 

Počet 
žáků/stud. v 
denním 
studiu

Přepočtený 
počet ped. 
pracovníků

Počet 
žáků/stud. 
na přep. počet 
ped./prov. 
pracovníků

Střední škola 
(dříve: Střední odborná škola)

Střední škola 
(dříve:Střední odborné učiliště)

670
312 275

95 95

36,45*/ 11,16

Domov mládeže 90 lůžek 39 39 2,50 15,6
Školní jídelna
1 žáci a dospělí – 

všechny formy studia 
570 jídel 403

více škol 
/více forem 
stravování

7,30 55,20

Včetně vychovatelů DM

3.2 Doplňková činnost školy, odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

Doplňkovou činnost organizace nerozlišuje na součásti. O doplňkové činnosti se 
odděleně účtuje a organizace ji chápe jako nadstavbu celku příspěvkové organizace. 

Objem doplňkové činnosti je popsán dále v ekonomické sekci zprávy. Podle místa 
poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť na:

(tabulka nevykazuje změny od minulého školního roku)
Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 

kapacita
Součást 
organizace

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 100, 
SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

323 záků 
denního studia + 
42 žáků 
dálkového studia

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – laboratoře, 
výpočetní technika, písárna
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Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást 
organizace

Poznámka

Hořovice, Masarykova 387 38 žáků Ubytování – 
domov mládeže

Současně místo provozování 
doplňkové činnosti školy ubytování 
pod.

Tlustice, č.p. 28 Místo výuky 
praxe, malé 
hospodářství

Uvedeno jako 
odloučené 
pracoviště

Koncepční plán na přestěhování 
SOU do tohoto místa

Osek – Neptunka č.p.281 91 žáků učebních 
oborů + místo 
praktické výuky

Střední škola
(dříve střední 
odborné učiliště)

Areál škola užívá v nájmu od 
majitele – státu prostřednictvím 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
tab. I. : Počet tříd a žáků SŠ  v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2007)

Kód Název 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

1601M
/001 

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí 

30 19 25 12 26 19 28 15 109 65

6341M
/040 

Informatika 
v ekonomice 30 18 30 11 0 0 0 0 60 29

6443M
/002 

Ekonomika 
zemědělství 
a výživy 

0 0 0 0 22 13 14 12 36 25

2341M
/001 

Strojírenstv
í 27 0 17 1 28 0 26 3 98 4

4141M
/001 

Agropodnik
ání 0 0 0 0 0 0 9 7 9 7

2352H/00
1 Nástrojař 24 0 26 0 24 0 x x 74 0

2351H/00
1 Zámečník 21 0 0 0 0 0 x x 21 0
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Ia.  Počet tříd v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2007)
Kód a název oboru Počet žáků Počet

tříd
Průměrný 
počet 
žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s 
maturitní zkouškou 
23-41-M/001 Strojírenství 98 4 24,5

64-43M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 36 1
 1/2 24

16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí 109 4 27,25
41-41-M/001 Agropodnikání  9 1/2
6341M/040 Informatika v ekonomice 60 2 30
mezisoučet 312 12 26
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

23-52-H/001 Nástrojař 74 3 24,60
23-51-H/001 Zámečník 21 1 21

mezisoučet 95 4 23,75
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání – celkem: 407 16 25,43

Celkem denní studium 407 16 25,43
Pozn.:  Škole byl povolen  obor Přírodovědné lyceum. Obor nebyl dosud pro nezájem žáků obor 

od 1.9.2006 otevřen.  Čtvrtý  ročník - třída 4.A je dvouoborová – 6443M/002 a 4141M/001. 

Tab. II.  Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia – 
podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2007)

Kód a název oboru Forma 
studia1

Počet 
žáků

Počet 
tříd

Průměrný počet 
žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou x
23-43-L/506  Provozní technika DK 37 2 18,5

Celkem DK 37 2 18,50
1formu studia označte: VČ - večerní,  DK - dálková,  DČ - distanční, KO - kombinovaná 
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Tab. III.  Přehled tříd a třídních učitelů všech tříd školy: 

Třída 2006/2007
Obor studia Třídní učitel - učitelka Poznámka

1. A 6341M/040 Informatika v 
ekonomice

Ing. Jaroslav Nejedlý

1. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Ing. Jana Hudcová

1. C 2341M/001 Strojírenství Mgr. Miroslav Karásek
2. A 6443M/002 Ekonomika 

zemědělství a výživy
Ing. Alena Chlustinová

2. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Mgr. Jana Mertová / Ing. 
Ivana Krausová

2. C 2341M/001 Strojírenství Ing. Václav Šos
3. A 6443M/002 Ekonomika 

zemědělství a výživy
Mgr. Alena Musílková

3. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Mgr. Eva Machová

3. C 2341M/001 Strojírenství Ing. Jan Hrubý
4. A 6443M/002 Ekonomika 

zemědělství a výživy

4141M/001 Agropodnikání

Mgr. Dana Kučerová 2 obory v jedné 
třídě společně

4. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Mgr. Jana Hráchová

4. C 2341M/001 Strojírenství Mgr. Eva Vlčková
1. DS
3. DS

2343L506 Provozní 
technika

Bc. Petr Kadlec Dálkové 
nástavbové 
studium

1. N 2352H/001 Nástrojař Mgr. Jan Vlček
1. Z 2351H/001 Zámečník Mgr. Josef Zeman
2. N 2352H/001 Nástrojař
3. N 2352H/001 Nástrojař Ing. Danuše Škvárová / Ing. 

Miroslav Červenka
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4.1 Údaje o žácích přijatých (přestupy) v průběhu školního roku 2006/2007 do denního 
studia a opakování ročníku (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.) a o žácích , 
kteří opustili školu.

výpis z informačního systému  (není součástí veřejné verze zprávy)

 15. 3. 2007 Šutta Ondřej (3.N) 1C -->> 1N Přestup do oboru Nástrojař od pololetí 2006/2007 
 15. 3. 2007 Šutta Ondřej (3.N) 1C -->> 1N č.j. 117/2006_2007 - přestup z oboru 2341M001 do 

oboru 2352H001 do třídy  N1 od 23.5.2007
 24. 5. 2007 Petrbok Jakub (3.N) 1C -->> 1N c.j. 115/2006/2007 - přestup z oboru 2341M001 do 

oboru 2352H001 do N1 od 21.5.2007
 24. 5. 2007 Kozák Tomáš (3.N) 1C -->> 1N c.j. 115/2006/2007 - přestup z oboru 2341M001 do 

oboru 2352H001 do třídy N1 od 21.5.2007
 24. 5. 2007 Řepka David (3.N) 1C -->> 1N
 1. 9. 2007 Holeček Jan (4.C) 3C -->> 3C  c.j. 178/2006-2007 - opakování 3. ročníku
 1. 9. 2007 Čepelák Vladimír (4.C) 3C -->> 3C opak. c.j. 177/2006-2007 - opakování 3. ročníku
 1. 9. 2007 Király Jan (4.C) 3C -->> 3C opak. c.j. 164/2006-2007 - opakování 3. rocníku
 1. 9. 2007 Lettl Ondřej (4.C) 3C -->> 3C opak. c.j. 183/2006-2007 - opakování 3. ročníku
 1. 9. 2007 Anděl Radomil (4.C) 3C -->> 3C opak. c.j. 165/2006-2007 - opakování 3. ročníku
 1. 9. 2007 Fürbacher Jiří (4.C) 3C -->> 3C opak. c.j. 163/2006-2007 - opakování 3. ročníku
 1. 9. 2007 Škaloud Michal (3.N) 2C -->> 2N opak. c.j. 185/2006-2007 - opakování 2. ročníku se 

zmenou oboru
 1. 9. 2007 Lepeška Martin (3.A) 2A -->> 2A opak. c.j. 167/2006-2007 opakování ročníku se 

soucasnou zmenou oboru
 1. 9. 2007 Ptáček Libor (3.N) 2N -->> 2N opak. c.j. 187/2006-2007 - opakování 2. ročníku
 1. 9. 2007 Damek Petr (2.Z) 1C -->> 1C opak. c.j. 166/2006-2007 - opakování 1. ročníku
 1. 9. 2007 Husák Milan (2.Z) 1C -->> 1C opak. c.j. 184/2006-2007 - opakování 1. ročníku
 1. 9. 2007 Jansa Michal (2.C) 1C -->> 1C opak. c.j. 162/2006-2007 - opakování 1. ročníku
 1. 9. 2007 Mraček František (2.Z) 1C -->> 1C opak. c.j. 171/2006-2007 - opakování 1. ročníku
 1. 9. 2007 Podhorník Ondřej (2.N) 1C -->> 1C opak. c.j. 180/2006-2007 - opakování 1. ročníku
 1. 9. 2007 Wischin David (2.C) 1C -->> 1C opak. c.j. 175/2006-2007 - opakování 1. ročníku

 1. 9. 2007 Vlach Daniel (2.Z) 1A -->> 1Z opak, opakuje 1. ročník v 1.Z - změna oboru od 
1.9.2007

 1. 9. 2007 Franta Vladimír (2.B) 1B -->> 1B opak. c.j. 179/2006-2007 - opakování 1. ročníku, 
ukončil studium v červnu 2008

 1. 9. 2007 Klimentová Karolína (2.B) 1B -->> 1B opak. c.j. 105/2006-2007 - návrat z 
přerušeného studia 1. rocníku, ukončila studium v dubnu 2008

 1. 9. 2007 Štěpánek Miroslav (2.B) 1B -->> 1B opak. c.j. 182/2006-2007 - opakování 1. rocníku
1. 9. 2007 Kučera Lukáš (3.C) 2C -->> 3C opak. prijat do vyššího ročníku - plně uznány dosavadní 

ročníky
2.
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4.2 Následující přehled ukazuje, kolik žáků  dojíždí do školy z jiných krajů v denním 
studiu na všechny součásti školy. Údaje za dálkové studium jsou v tom.

Žáci v školním roce 2007/2008 podle okresu bydliště k datu 1.9.2007 

Benešov 1
Beroun               305
Cheb              1
Jičín 1
Karlovy Vary               1
Karviná 1
Kladno               3
Mčlník               1
Plzeň-sever                2

Praha 1               1
Praha 10 1
Praha 4               1
Praha 5               3
Praha 6                2
Praha 8                1
Praha-západ              3
Příbram 36
Rakovník 2
Rokycany 49
Tábor               1

Celkem ve statistice 416 žáku

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných
 1. Ve škole se vzdělává  jeden žák, který má úředně uznané specifické potřeby vzdělávání a 

doporučení  k  integraci  pedagogicko-psychologickou  poradnou.  Žák  je  schopen 
normálního  úspěšného  studia,  pouze  trpí  poruchou  komunikace.  Škola  s  žákem 
individuálně pracuje bez asistenta a s žákem bude zaveden doporučený režim maturitní 
zkoušky,  až k tomuto zkoušení  dojde.  Kromě toho zde studuje několik žáků s  SPU v 
mezích schopnosti normálního studia. Pokud pedagogicko-psychologické poradny vydaly 
škole  doporučení  pro  individuální  přístup   takovým  žákům,  škola  se  řídí  tímto 
doporučením (např. Dyslektici, dygrafici, mutisté s doporučením normálního pobytu ve 
škole s výhradou individuálního přístupu-ústní nebo písemné zkoušení, zohlednění psaní u 
předmětu OBK atd).

6.  Údaje  o  přijímacím  řízení  a  následném  přijetí  uchazečů  do  1. 
ročníků SŠ 

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ - Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru 
vzdělání (význam přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, 
vysvědčení, výsledků v předmětových soutěžích a olympiádách apod.)
 1. Přijímací řízení se od 1. ledna 2005 řídí ustanovením zákona 561/2004 Sb. (školský 

zákon) a na něj navazující vyhláškou MŠMT, která stanoví podrobnosti pro přijímání 
žáků do 1. ročníků středních škol. 

 2. Na okrese Beroun je stále kapacita středních škol vyrovnaná s počty vystupujících žáků. 
Již řadu roků je počet přihlašovaných žáků na školu vyrovnaný (3 třídy 4 letého studia a 1 



Střední  odborná  škola  a  Střední  odborné  učiliště,  Hořovice – výroční  zpráva  2007  /  2008

                                                 
  - 19 -

až 2 třídy tříletého studia ročně). Počty přihlášených se kryjí s počty přijímaných žáků. Z 
uvedeného důvodu bylo ustoupeno od přijímacího řízení a třídy jsou naplněny žáky, kteří 
splnili zákonem stanovené podmínky pro studium na střední škole. 

 3. Přijímací řízení do 1. ročníku od 1.9.2008 bylo provázeno následujícími specifiky.
●  Počty žáků, vycházejících z 9. tříd v okrese klesly asi o 40 oproti roku 2007
●  Současně dochází k dalšímu navýšení školské kapacity o soukromou školu cestovního 

ruchu v Berouně
● obecně dochází k migraci žáků z okresu Beroun zejména Prahy
● škola pod vlivem systému přijímání na ostatních školách si nemůže z důvodu 

konkurenčního tlaku dovolit vyhlásit přijímací zkoušky. Obecný pohled je, že žák ZŠ 
se přihlašuje ke studiu cestou nejmenšího odporu, to platí i pro kvaliní žáky.

● v průběhu „náboru“ řada ostatních škol regionu ustoupila od přijímacích zkoušek. To 
se projevilo v nižším počtu přihlášek na naši školu do technického a přírodovědného 
vzdělávání.

●  Vzhledem k atraktivitě oboru 6341M040 opět dochází k mírnému převisu počtu 
přihlášek, o ostatních oborů je počt přihlášek vyrovnaný. Žáci byly do oboru 
6341M040 přijati na základě pořadí prospěchu ze základní školy. Po dohodě s rodiči 
žáků  bylo žákům, kteří byli „pod čarou“ dohodou nabídnuto studium v jiném oboru 
ještě před zahájením přijímacího řízení. Rodiče po dohodě s žáky změnili obor 
vzdělání na přihlášce. Tím došlo k umístění všech přihlášených žáků v prvním kole.

● Na základě výše uvedené situace ředitelství školy rozhodlo o zrušení přijímacích 
zkoušek. V přijímacím řízení 2008 se nekonalo ani nazávazné testování obecných 
studijních předpokladů.

● Došlo ke zvýšení zájmu o učební obory ve světle nově zavedených stipendijních 
programů pro žáky oboru Nástrojař, byly otevřeny 2 třídy tohoto oboru.

 4. V konečném výsledku došlo k naplnění třech tříd maturitních oborů a dvou tříd s výučním 
listem. Dálkové studium nebylo v tomto roce otevřeno. 

6.2  Uplatněné  zásady  přijímacího  řízení  do  maturitních  oborů  pro  absolventy 
základních škol

1. Žáci podávali přihlášky zpravidla prostřednictvím své základní školy tak, aby na škole 
byla přihláška doručena do 10 až 15.března 

2. Přihlášky musely být potvrzeny školou a lékařem (schopen studia nebo popisem 
zdravotního omezení)  Řada základních škol opět nedodržela požadavek na lékařské 
potvrzení. Přijatí žáci museli potvrzení dodávat na zvláštním lístku dodatečně.

3. Po obdržení přihlášek k 15.3 škola potvrdí příjem přihlášek a pozvala uchazeče k 
přijímacímu řízení, a to osobně.

4. Přijímací řízení spočívalo v osobním kontaktu s přijímaným žákem, převzetí 
rozhodnutí zákonným zástupcem.

5. Všichni žáci, přihlášení v prvním kole byli přijati, nedošlo k odvolání.
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Kopie rozhodnutí o schváleném počtu přijímaných žáků do přijímacího řízení 
2007/2008: 

6.3 Počty nově přijatých žáků v 1.  a dalších kolech  přijímacího řízení:  
 
Informatika v ekonomice:   28 žáků v prvním kole + 2 žáci v ostatních kolech
Ochrana a tvorba životního prostředí: 19 v prvním kole + 9 žáků v dalších kolech
Strojírenství:  16 žáků v prvním kole, 6 v dalších kolech
Provozní technika-nástavbový maturitní obor: (bude otevřeno po přihlášení 30 
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uchazečů) testy OSP + univerzální odborný test - to platí pro denní i dálkovou formu 
studia

I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na 
SŠ pro školní rok 2007/2008 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2008)

Obory vzdělání podle 
Klasifikace 
kmenových oborů 
vzdělání

Počet přihlášených Počet přijatých

kód název celkem
dívky z 5.-8. r. 

ZŠ z 9. r. ZŠ odjinu
d celkem dívky

1601M001 

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí 

31 22 0 31 0 31 22

2341M001 Strojírenství 30 3 0 30 0 30 3

2352H001 Nástrojař 41 0 0 41 0 41 0

6341M040 Informatika v 
ekonomice 30 11 0 30 30 11

SUMC Celkem-součet 
ř.0101-0120 132 36 0 132 0 132 36

Dálkové studium 2343L506 Provozní technika nebylo pro malý počet přihlášek otevřeno. 
Přihlášky se evidují do přijímacího řízení 2008/2009.

Přírodovědné lyceum – jen 3 přihlášky. Uchazeči souhlasili s převodem do oboru Ochrana 
tvorba životního prostředí ( přihlášek), které je v rámci specializace upraveno tak, aby se obor více podobal 
obecnému vzdělávání. Proto v tabulce uvádíme už jenom počty do otevřených oborů.

● Máme-li opakovaně hodnotit systém přijímacího řízení, dlužno konstatovat, tak jako v 
loňské výroční zprávě,  že pro školy našeho typu (odborné technické) nevyhovuje. 
Pokud žáci podávají přihlášky jen pro první kolo, škola do poslední chvíle neví, na 
čem je. Dříve podle počtu přihlášek pro druhé kolo bylo možno alespoň hrubě 
odhadnout zájem pro další kola řízení. 

● O to horší se jeví do roku 2009 uvažované změna, kdy žáci budou podávat tři 
přihlášky na různé školy. Dojde k naprosté anarchii a škola při povinnosti dodržet 
zásady správního  řízení nebude do poslední chvíle vědět, na čem je, neboť ze 
zkušenosti víme, jak  rodiče často taktizují a již dnes neoznámí, že dítě, přijaté např. v 
prvním kole nenastoupí a podávají další přihlášky v dalších kolech na atraktivnější 
školy.  Tomu podle našeho názoru nezabrání ani přihlašovací lístky. K tomu dlužno 
připomenout, že rodičům za takové porušení zásad nehrozí žádná sankce. Z uvedeného 
důvodu bychom raději ponechali systém, platný v hodnoceném školním roce 
2007/2008.  K tomu opakujeme poznatek z minulých výročních zpráv: 

● V dalších kolech řízení v novém systému se žáci mohou nechat přijmout na více škol. 
Je zcela průzračné, že rodiče i žáci s tímto spekulují. Dochází k případům, že žáci, 
nepřijatí např. na gymnázia se nechají (jako nejlepší) přijmout do odborných oborů. 
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Škola tyto kvalitní žáky musí přijmout a odmítá žáky, kteří o daný obor mají vážný 
zájem, i když jsou prospěchově o stupínek níže. Přijatí žáci se takto nechají přijmout 
na více škol najednou a pak si vyberou tu nejatraktivnější. Škola je pak v situaci, že 
odmítla vážné zájemce a musí vypisovat další kola řízení. Takováto spekulace se na 
naší škole odehrála v přijímacím řízení 2008 nejméně v 3 případech. Škola je proti 
takovému postupu rodičů bezmocná. 

● Máme-li hodnotit celkový výsledek přijímacího řízení, pak konstatujeme, že  se 
dosáhlo plného obsazení prvních ročníků. Je však velmi diskutabilní „kvalita 
uchazečů“.  Podle zkušenosti z minulého školního roku z každých třiceti žáků 
nepostoupí do druhého ročníku kolem průměrně 6 žáků. To přičítáme nesoustavné 
práci na základních školách, neochotě žáků se připravovat na vyučování, odpor k 
matematice a exaktním předmětům, v neposlední řadě i postoj tapu „když tě tady 
vyhodí tak ti zaplatíme studium na soukromé škole“. 

● Mnozí žáci i rodiče studium na maturitních oborech jen zkouší a čekají kam až střední 
škola klesne ve svých požadavcích.  

● V celkovém výsledku přijímacího řízení je škola spokojena včetně oborů s výučním 
listem, kde škola ve světle podnikových stipendijních programů naplnila 2. třídy oboru 
nástrojař.
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem   (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2006  
2.  Za souhrnnou statistikou následují jednotlivé ročníky s podrobným rozborem jednotlivých tříd podle oborů. U tříd, kde třídní učitelé měli zájem o podání 
slovního hodnocení, je toto uvedeno. 

a) Maturitní obory denní studium – souhrnná statistika tříd
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7.1  První ročníky maturitních oborů
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7.2  Druhé ročníky maturitních oborů
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7.3  Třetí ročníky maturitních oborů
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7.4  Čtvrté ročníky maturitních oborů



Střední  odborná  škola  a  Střední  odborné  učiliště,  Hořovice – výroční  zpráva  2007  /  2008

                                                 
  - 28 -

7.5. Souhrnná statistika oborů s výučním listem

7.6  První ročníky oborů s výučním listem
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7.7 Druhé ročníky oborů s výučním listem



Střední  odborná  škola  a  Střední  odborné  učiliště,  Hořovice – výroční  zpráva  2007  /  2008

                                                 
  - 30 -

7.7  Třetí ročníky oborů s výučním listem

7.8  Dálkové studium 2007 / 2008. 
a) komentář k třídám dálkového studia. 
Ke studiu se hlásí a jsou přijímáni žáci, kteří splnili zákonné podmínky pro 

možnost studovat nástavbovou formou. Žáci po zjištění požadavků školy často po měsíci 
docházky ukončují studium. V hodnoceném školním roce bylo prokazatelně přijato 30 žáků 
do třídy DS1, první ročník však (viz tabulka) „dochodilo (bez ohledu na prospěch)“! jen 11 
žáků.  Žáci DS, kteří v průběhu října a listopadu 2007 ukončili docházku nejsou v systému 
Bakaláři zaneseni, jsou jen v „papírové“ evidenci školy. 

V hodnoceném školním roce ve škole studovali dva ročníky – první a třetí 
ročník. Ve třetím ročníku studovalo pouhých 7 žáků nástavbového studia. 



Střední  odborná  škola  a  Střední  odborné  učiliště,  Hořovice – výroční  zpráva  2007  /  2008

                                                 
  - 31 -

7.9  Dálkové studium – rozbor výsledků studia: 

a) třída 1. DS – počty viz předešlý text
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b) třída 3. DS – počty viz předešlý text
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8. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek
a) Souhrnná statistika maturitních zkoušek a počty absolventů (zahrnuty opravné zkoušky v září 2008)
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8.1 Témata k písemné  maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury 
pro školní rok 2007/2008,  konané dne 8. dubna 2008
(pro denní i dálkové studium)

1. Škola mě osvítí tehdy, až vyhoří.
    - fejeton

2. Umíme si pomáhat? Jsme schopni konkrétní pomoci ?
   - úvaha nebo vypravování

3. Naše planeta je krásná, ale křehká.
   - novinový článek

4. „Není nám milé, co smíme. Co nesmíme velice nás láká.“
                                                                       Ovidius
   - volný slohový útvar

V Hořovicích dne 8. dubna 2008

Ing. Vladimír KEBERT, CSc
 ředitel školy

  

8.2.    O maturitních zkouškách 2007/2008

Předsedové maturitních a zkušebních komisí, termíny zkoušek 

1. Ing. Libuše Ellederová (SPŠD Plzeň, Karlovarská 99)
pro třídu 3. DS (2343L506 Provozní technika) na den 26.5.2008
pro třídu 4.C (denní studium 2341M/001 Strojírenství) na 27.5-30.5.2008
(pro třídu 4. C Strojírenství)

2. Ing. Ivana Sobíšková (SOŠ Český Brod – Liblice, Školní 145)
pro třídu 4.A (obor 6443M/002 Ekonomika zemědělství a výživy + 4141M/001 
Agropodnikání) v termínu 26.5. - 30.5. 2008 
( pro třídu 4. A Ekonomika zemědělství a výživy / Agropodnikání )

3. Ing. Pavlína Bernadová ( SZeŠ, Čelakovského 200, Písek)
pro třídu 4.B (obor 1601M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí) v termínu 
19.-23.5.2008
(pro třídu 4.B Ochrana a tvorba životního prostředí)

4. Mgr. Jiří Kiml ( SOU Stochov,  J. Šípka 187, 273 03 Stochov )
pro třídu N3 (obor 2352H001 Nástojař) v termínech: 
2.6. 2008 písemné zkoušky  
3.6. - 6.6. praktické zkoušky  
16.6. ústní zkoušky  
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8.3 Předsedové maturitních komisí z řad učitelů SOŠ a SOU Hořovice, vyslaní na jiné školy: 
1. Ing Eva Dědková – předsedkyně na SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, obor Mechanizace a 

služby se zaměřením na ekologii
2. Mgr. Bc. Alena Lhotáková - Soukromá střední škola cestovního ruchu, Beroun
3. Mgr. Bc. Alena Lhotáková – SOU Stochov, obor Klempíř a Zedník
4. Ing. Ivana Krausová – SOU Stochov – nástavbové studium
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Následuje několik fotografií z průběhu maturitních zkoušek 2008:      

Dálkaři třídy 3. DS konají písemnou maturitní 
zkoušku z Českého jazyka a literatury

Součástí praktických zkoušek je i poznávání 50 
položek okrasných keřů a stromů

Mikroskopování s dodržením správného postupu 
je podmínkou složení praktické zkoušky v oboru 
Ochrana a tvorba životního prostředí

Ze slavnostního předávání maturitních 
vysvědčení žákům třídy 4. A
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9. Chování žáků
9.1 . Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2008)

Druh/typ školy Hodnocení chování
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

Střední škola/maturitní 292 9 9
Střední škola/s výučním listem 60 13 10

 1. Dále uvádíme uskutečněná výchovná opatření  a údaje o počtu žáků,  kteří  byli vyloučeni ze 
studia v průběhu hodnoceného školního roku a jejich důvodech – jen na úrovni výchovného 
opatření ředitele školy:

druh opatření Počet Popis
Důtka ředitele 12 nejčastější důvody – kouření 

(porušení zákazu), malý počet 
(1-2) neomluvených hodin, 
soustavné drobné nevhodné 
chování ve výuce – rušení apod.

Podmíněné vyloučení ze studia 8 nemluvená neúčast ve výuce v 
SOU velkého rozsahu, 

Podmíněné vyloučení z 
ubytování na DM

4 většinou alkohol na ubytovně 
(nebo požití na vycházce), 
kouření

Vyloučení ze studia 0 Neomluvené absence velkého 
rozsahu na SOU

V škole se podobně jako v minulém období , prakticky nevykytují (alespoň otevřeně) projevy násilí, 
šikany, alkoholismu apod. 

Nejčastějšími prohřešky žáků jsou:

-  porušení zákazu kouření ve škole, 

- požívání alkoholu zejména na vycházkách ubytovaných žáků na DM 

- soustavná drobná neomluvená neúčast, často způsobená nedodáním omluvenky apod. 

K vážným problémům patří hlavně velký rozsah neomluvené neúčasti ve výuce u žáků tříletých 
výučních oborů. Včasné řešení se zákonnými zástupci naštěstí většinou problém vyřeší, přesto škola 
velké rozsahy neomluvených hodin řeší podmíněným vyloučením, ovšem po důkladném projednání 
se zákonnými zástupci. 

Jiné  vážnější  případy (např.  krádeže)  jsou  relativně  vzácné,  v  hodnoceném školním  roce  byla 
objasněna 1 krádež mobilu v rámci spolužáků 1 třídy.
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10. Absolventi a jejich další uplatnění

Přehled absolventů k 30.9.2008 -souhrnná tabulka :

Kód a název oboru Absolventi
Žáci/studenti

konající 
zkoušky celkem

Prospěli 
s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

Maturitní  zkouška: Počet žáků
Strojírenství 3 20 2 11 7
Ochrana a tvorba ž.p. 19 24 6 13 5
Ekonomika zem a výživy 12 13 2 10 1
Agropodnikání 9 9 1 8 0
Provozní technika 4 10 0 4 6
Celkem  :    58 absolventů 
denního studia + 10 
absolventů dálkového 
nástavbového studia

57 76 11 46 19

Celkem 57
Závěrečná zkouška (s 
výučním listem):
Nástrojař     absolventů 18 19 0 18 1

Celkem 75 95 11 64 20

11. Autoevaluace v rámci školy

K této sekci uvádíme citaci z inspekční zprávy školy z února 2008 – zpráva č.j. čj. ČŠI-
166/08-02:   

„ Dopad vlastního hodnocení školy a vnitřního kontrolního systému
Ve  školním  roce  2006/2007  realizovala  na  žádost  školy  komerční  firma  projekt  s  

názvem Mapa školy.  Výsledkem podrobného vnějšího auditu byla ze strany školy účinná zpětná  
vazba.  Zjištěné skutečnosti  se následně odrazily  i  ve vlastním hodnocení  školy.  Přístup ředitele  
školy  k  problematice  vlastního  hodnocení  je  zodpovědný  a  přispívá  ke  zlepšování  podmínek  a  
průběhu vzdělávání.

Systém kontrolní činnosti je součástí plánu výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 
2007/2008.  Hospitační  činnost  provádějí  v  potřebné  kvalitě  i  četnosti  zástupci  ředitele  školy,  
vedoucí učitelé předmětu praxe a odborného výcviku, vedoucí učitelé předmětových komisí a ředitel  
školy. Jeho prioritou jsou následné kontroly při zjištění nedostatků a práce se začínajícími učiteli.  
Této oblasti vedení školy věnuje značnou pozornost. Konkrétní výsledky využívá v řídícím procesu  
školy k mobilizaci iniciativy učitelů a zlepšování kvality jejich práce. Výstupy vnitřního kontrolního  
systému a následná pravidelná analýza a hodnocení vedou ke zvyšování kvality školy. Vedení školy 
je z pohledu výše uvedených kritérií příkladem dobré praxe. „
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12.  Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2006)

Pozn.: 
1) Zdroj informací – internetové stránky MPSV:  http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs → Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí – tj. 30. duben) → tabulka: 

Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi 
podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého 
výpočtu - 12 měsíců).

2) Podrobná analýza absolventů UP Beroun – okres působnosti školy. Z uvedeného vyplývá prakticky nulový počet evidovaných žáků. Čísla, která jsou uvedena patří 
několika problémovým žákům, kteří nemají zájem o zapojení do práce.

ABS 3 - Absolventi podle škol a oborů - pololetní výkaz, 2. pololetí 2008 (1.5.2008 - 30.9.2008), MPSV VEŘ, zpracováno 14.10.2008
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13. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2007) v SOŠ

Jazyk Počet žáků
/studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině

minimálně maximálně průměr
Anglický 207 17 10 23 21

Německý 108 7 8 23 15

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2007)  v SOU

Jazyk Počet žáků
/studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině

minimálně maximálně průměr
Anglický 50 6 9 14 11

Německý 32 6 10 15 12

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 6. 2008)

Jazyk Počet učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících

pedagogická
 i odborná částečná žádná

Rodilí 
mluvčí

Anglický 3 2 1 - -
Německý 3 2 1 - -

13.1 Cizí jazyky- obecný komentář

  
Jazykové vzdělávání umožňuje výběr ze dvou cizích jazyků: německý jazyk a 

anglický. Studenti většinou pokračují ve studiu jazyka, který se učili již na základní škole. Studenti 
ekonomického oboru dále začínají studovat druhý jazyk. Studium je zaměřeno jak na využití jazyka 
v praxi, tak na přípravu ke státní maturitě. K tomuto jsou využívány učebnice, které plně splňují 
požadavky navrhované státní maturity, testy publikované na internetu a testy, které vycházejí v 
doplňkových výukových materiálech zaměřených na přípravu ke státní maturitě. Studenti se takto 
připravují nejen na testování znalostí gramatických jevů v daném jazyce, ale i poslechových 
dovedností, nacvičují si schopnost porozumět čtenému textu a napsat souvislý text. Součástí státní 
maturity je i část ústní, která se zaměřuje na schopnost souvisle vyprávět na dané téma, reagovat na 
běžné životní situace, vést diskusi. Proto je komunikativní složka nedílnou součástí většiny 
vyučovacích hodin cizího jazyka.

Velkým problémem je velmi rozdílná úroveň studentů přicházejících ze základních 
škol. Někteří mají velmi nízkou úroveň vstupních znalostí a toto může být překážkou ve snaze 
dosáhnout maturitních znalostí a dovedností.

Mgr. Alena Musílková

Mgr. Dana Kučerová dodává: „Vzhledem k obtížnosti těchto předmětů a vzhledem k 
povinné zkoušce z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky předmětová komise 
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doporučuje zvýšit časovou dotaci pro výuku němčiny a angličtiny. Za stejným účelem chce 
předmětová komise vylepšit i strategii výuky cizím jazykům.“

     Dále vyučující německého jazyka upozorňují, že preferování výuky angličtiny je 
krátkozraké z následujících důvodů:

- potencionální zahraniční zaměstnavatelé v regionu mají převážně zázemí ve firmách 
německy mluvících zemí;

- zeměpisně má náš region též blíže k německy mluvícím zemím;
- už nyní nastávají ve firmách situace, že chybí člověk schopný komunikovat německy 

nejen s firmou, ale též se zákazníky.
V případě, že chceme, aby naši absolventi byli úspěšní na trhu práce, je třeba uvedené 

argumenty akceptovat.

                                                                           Za JPK Mgr. Dana Kučerová

Foto z pracoven anglického jazyka  – Dipl. Fil. Mirjana Zarič-Brajovič a Mgr. Alena Musílková 
vyučují ve vybavených učebnách pro 15 -18 žáků.

14. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Uvádíme stejný text jako v minulé výroční zprávě.  SIPVZ byla ukončena školení v 

únoru 2007. V hodnoceném školním roce došlo pouze k pravidelné údržbě, opravám případně 
obměně strojů za poškozené. Zastavení státní podpory SIPVZ  od března 2007 hodnotíme jako 
velmi nešťastné rozhodnutí. Největší dopad bude mít zastavení SIPVZ na konektivitu a vybavení 
škol hardwarem. Jde o dlouhodobý problém, neboť neobnovování hardwaru bude mít za následek 
buďto úpadek toho, co již bylo vybudováno nebo drakonické investice po pádu současného 
vybavení škol. Škola je vybavena pěti kompletními učebnami výpočetní techniky, z toho 3 učebny 
jsou vybaveny počítači mladšími 5 let. V následujícím školním roce 2008/2009 plánujeme 
vybudovat další učebnu a modernizovat jednu s dříve vybudovyných učeben tak, aby kapacita 
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učeben IT odpovídala potřebě postupně nabíhajícícho oboru Informatika v ekonomice a ŠVP 
Informatika ve strojírenství.
učebna Počet PC poznámka
Učebna CAD 16+1 Rok  pořízení  2004,  vše  Windows 

XP+Autodesk2000,  kancelář, 
učebna je víceúčelová zaměřená na 
CAD

Multimediální učebna 16+1 Rok  dokončení  2005,  učebna  pro 
obecnou výuku informatiky

Učebna Masarykova 387 16+1 Dokončena v srpnu 2006, nové PC, 
rok  dodání  červen  2006,  WXP, 
OfficeXP, OpenSource

Učebna SOU Osek 15+1 Různé stroje, vše PIII a novější, XP, 
Off2003Std,  OpenOffice,  CAD 
nutno  dovybavit,  zatím po  dvou u 
jednoho PC

Učebna  TEA  –  zpracování 
dokumentů na PC

16+1 Různé stroje od PIII,, Win98, Word 
97, učebna určena jen k výuce psaní 
v  technice  administrativy.  V 
listopadu 2007 bude nový HW

Všechny učitelské kabinety jsou vybaveny služebním počítačem a přístupem na Internet.

Celá škola je zasíťovaná, síť je řízena třemi servery. První server zajišťuje přístup k Internetu a e-
mailu, druhý ž server řídí informační systém evidence žáků, účetnictví, pokladnu a je souborovým 
úložištěm. 

Osm různých odborných učeben (i mimo IT učebny)  je vybaveno datovými projektory, 5 učitelů je 
vybaveno přenosnými počítači. 

Přístup na Internet je zajištěn linkou 2MB/256kB * s -1. . Škola splnila standard MŠMT pro vybavení 
IT technikou v pro rok 2006. 

15. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2008) - tabulky

Počet pracovníků

celkem 
fyzický/přepočtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických 
– způsobilost 

pedagog. a odborná 

Počet žáků na 
přepočtený počet 
pedagog. prac.

67/58,442 22/20,687 45/37,755

úplná 8o%, 
odborná 10%
nevyhovuje
10%

407/37,75 
=10,78(denní)

444/37,75=
11.76(Vč. OFS)
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Přehled pravidelně vyučovaných hodin v teoretické výuce

cislo_prac jmeno_a_prijm Titul Třídní ve 
třídě

Počet 
žáků

hodin 
SOŠ hodin SOU

a) vedoucí pracovníci školy

7501 Vladimír Kebert Ing,CSc. 4

7403 Jiří Hudec Ing. 8 2

8025 Alena Lhotáková Mgr. 8

7576 Josef Zeman Mgr. 1.Z 21 9

b) pedagogičtí pracovníci – učitelé  
7563 Jan Hrubý Ing. 3.C 28 12 7

7577/1 Eva Dědková Ing. 5

7604 Jana Hudcová Ing. 1.B 30 21

6701 Ivana Krausová Ing. 2.B 25 14 7

7611 Eva Machová Mgr. 3.B 26 21

7540 Zdenka Patková Mgr. 21

7546 Jaroslav Nejedlý Ing. 1.A 30 21

2405 Dana Škvárová Ing. 18 2

Mirjana Zarič-Brajovič Dipl. Fil 14 8

7878 Josef Vacovský Ing. 19 2

7630 Václav Fryš Ing. 21

Pavel Král p. 12

7451 Miroslav Červenka Ing. 3.N 24 17 4

7010 Petr Kadlec p. 1.DS/3.DS 37 22

7592 Alena Chlustinová Ing. 2.A 30 18 2

7532 Václav Šos Ing. 2.C 17 21

7900 Ivana Horká Mgr. 11

2654 Dana Kučerová Mgr. 4.A 23 21

6420 Miroslav Karásek Mgr. 1.C 27 18 3

6696 Jan Vlček Mgr. 2.N 26 17 4

7632 Patricie Frýbertová Mgr. 10

2009 Jarmila Vokáčová Mgr. 15
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Přehled pravidelně vyučovaných hodin v teoretické výuce

7531 Karel Pangerl Mgr. 14 5

7808 Jana Mertová Mgr. 21

7594 Jan Vlček Mgr. 1.N 24 11 10

7523 Lumír Kovanda Mgr. 4

7652 Eva Vlčková Mgr. 4.C 26 21

7562 Jana Hráchová Mgr. 4.B 28 15

7640 Alena Musílková Mgr. 3.A 22 23

7599 Václav Šíma MVDr. 11

7891 Pavel Huml p. 10

7000 Martin Křenek Ing. 4

7880 Stanislav Čech Mgr. 4

8015 Milan Kopáček p. 2

Celkem za celu školu 18 tříd 444
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cislo_prac jmeno_a_prijm Titul Funkce-zařazení Část
uvazku

Pravidelně 
vyučovaných 
hodin (u 
pedagogů)

roky dny
datum posledního 
zápočtu započitatelné 
praxe

Přehled všech zaměstnanců školy s uvedením  rozsahu zaměstnanosti  a  doby  praxe

a) vedoucí pracovníci školy

7501 Vladimír Kebert Ing,CSc ředitel SOŠ Hořovice 1,000 4,00 20 127 1.1.2007
7403 Jiří Hudec Ing. zást. řed. SOŠ Hořovice 1,000 10,00 27 0 1.9.2007

8025 Alena Lhotáková Mgr. ZŘ-SOU, zástupce 
ředitele pro praxi 1,000 7,00 23 132 1.1.2007

7576 Josef Zeman Mgr. ved učitel praxe SOŠ + 
SOU 1,000 12,00 38 70 1.1.2007

b) pedagogičtí pracovníci – učitelé  a vychovatelé

7563 Jan Hrubý Ing. učitel odb. předm. 0,904 19,00 27 92 1.10.2007

7577/1 Eva Dědková Ing. ved učitel praxe SOŠ + 
SOU 0,238 5,00 32 1.10.2007

7604 Jana Hudcová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 32 352 1.1.2008

6701 Ivana Krausová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 26 91 1.12.2007

7611 Eva Machová Mgr. učitel(ka) SOŠ a SOU 
Hořovice 1,000 21,00 2 273 1.10.2007

7540 Zdenka Patková Mgr. učitel(ka) SOŠ a SOU 
Hořovice 1,000 21,00 9 362 1.2.2008

7546 Jaroslav Nejedlý Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 22 0 1.9.2007

2405 Dana Škvárová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 29 153 1.1.2007
Mirjana Zarič-Brajovič Dipl. Fil učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 20 112 24.8.2007

7878 Josef Vacovský Ing. učitel odb. předm 0,964 20,25 32 1.10.2007
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cislo_prac jmeno_a_prijm Titul Funkce-zařazení Část
uvazku

Pravidelně 
vyučovaných 
hodin (u 
pedagogů)

roky dny
datum posledního 
zápočtu započitatelné 
praxe

7630 Václav Fryš Ing. učitel odb. předm. 1,000 21,00 29 61 1.10.2007
Pavel Král p. učitel odb. předm. 0,571 12,00 0 357 1.10.2008

7451 Miroslav Červenka Ing. učitel odb. předm. 1,000 21,00 32 1.11.2007
7010 Petr Kadlec p. učitel informatiky 1,000 21,00 -1 -347 1.9.2007

7592 Alena Chlustinová Ing. učitelka odb. předm. 1,000 21,00 26 363 1.9.2007
7532 Václav Šos Ing. učitel odb. před 1,000 21,00 30 61 1.10.2007

7900 Ivana Horká Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,619 13,00 15 207 1.9.2007
2654 Dana Kučerová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 26 341 1.8.2007

6420 Miroslav Karásek Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 27 37 1.10.2007
6696 Jan Vlček Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 17 333 1.10.2007

7632 Patricie Frýbertová Mgr. učitelka(ka) SOŠ 
Hořovice 0,476 10,00 5 351 1.11.2007

2009 Jarmila Vokáčová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,714 15,00 20 19 1.2.2008

7531 Karel Pangerl Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,904 19,00 25 30 1.10.2007
7808 Jana Mertová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21,00 7 345 1.10.2007

7594 Jan Vlček Mgr. učitel všeob. vzd. předm. 1,000 21,00 32 1.1.2007
7523 Lumír Kovanda Mgr. učitel všeob. +TV 0,285 6,00 20 62 1.10.2007

7652 Eva Vlčková Mgr. učitel všeob. vzděl. př. 1,00 21,00 22 339 1.12.2007
7562 Jana Hráchová Mgr. učitelka všeob. vzděl. 1,000 21,00 10 265 1.1.2007

7640 Alena Musílková Mgr. učitelka všeob.vzd. př. 1,00 21,00 22 339 1.10.2007
7599 Václav Šíma MVDr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,523 11,00 32 1.9.2007

7891 Pavel Huml p. učitel předm. praxe 0,600 15,00 32 1.1.2007
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cislo_prac jmeno_a_prijm Titul Funkce-zařazení Část
uvazku

Pravidelně 
vyučovaných 
hodin (u 
pedagogů)

roky dny
datum posledního 
zápočtu započitatelné 
praxe

7000 Martin Křenek Ing. učitel odborných 
předmětů 0,190 4,00 21 62 1.9.2007

7880 Stanislav Čech Mgr. učitel SOŠ 0,190 4,00 11 5 1.9.2007

74953 Oldřich Chlup p. vedoucí vychovatel DM 1,000 20,00 21 104 1.1.2007

Vlasta Cisková pí. vychovatelka DM 0,500 16,00 32 1.9.2007

4231 Hana Lacinová pí vychovatelka DM 0,500 16,00 17 122 1.1.2007
2002 Tkáčová Jana pí. vychovateka DM 1,000 32,00 16 206 1.1.2007

8020 Karel Fencl p. mistr odborné výuky 0,893 29,50 32 1.9.2007
8020/1 Karel Fencl p. učitel praxe SOŠ 0,120 3,00 32 1.9.2007

8021 Alois Crk p. mistr odborné výuky 0,258 8,50 32 1.9.2007
8021/1 Alois Crk p. učitel praxe SOŠ 0,120 3,00 32 1.9.2007

8016 František Štěpnička p. učitel odborné výuky 
SOU 0,666 22,00 23 0 1.1.2008

8016/1 František Štěpnička p. učitel praxe SOŠ 0,360 9,00 23 0 1.1.2008

8015 Milan Kopáček p. učitel odborné 
výuky-"mistr" 0,576 19,00 28 62 1.9.2007

8015/3 Milan Kopáček p. učitel odbor předm. 0,095 2,00 26 62 1.9.2007

8015/1 Milan Kopáček p. učitel praxe SOŠ 0,360 9,00 28 62 1.9.2007

8026/1 Jiří Balej p. mistr odborné výuky-instr.  
Svařování 0,701 23,16 20 243 1.9.2007

Jiří Stelšovský p. učitel odborného výcviku 0,272 9,00 32 1.9.2007
Jiří Stelšovský p. učitel praxe SOŠ 0,120 3,00 32 1.9.2007

c) ekonomický  úsek
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cislo_prac jmeno_a_prijm Titul Funkce-zařazení Část
uvazku

Pravidelně 
vyučovaných 
hodin (u 
pedagogů)

roky dny
datum posledního 
zápočtu započitatelné 
praxe

7326 Jaroslava Moulisová pí. vedoucí účetní, 
rozpočtářka 1,000 40,00 30 184 1.1.2007

7774 Marie Štuksová pí. mzdová účetní ,  
personalista 1,000 40,00 23 292 1.1.2007

8024 Naděžda Tejčková pí. hospodářka SOŠ a SOU 1,000 40,00 30 153 1.1.2007
8065 Jitka Štefanová pí. hospodářka SOU 1,000 40,00 11 337 1.9.2007

d) pracovníci  zajišťující  specifické  provozy

7891 Pavel Huml p. ved. odloučeného 
pracoviště Tlustice 28 0,400 16,00 32 1.1.2007

7593 Václav Krýl p. školník a údržbář 1,000 40,00 30 184 1.1.2007

7455 Jaroslava Merklová pí. uklizečka 1,000 40,00 32 1.1.2007
4240 Dlouhá Ivana pí. uklizečka 0,850 34,00 23 241 1.1.2007

8023 Lenka Kratochvílová pí. uklizečka v SOU 1,000 40,00 20 310 1.1.2007
7492 Věra Chlustinová pí. uklizečka 1,000 40,00 32 1.1.2007

7494 Hrabáková Hana pí. uklizečka DM+SOŠ 1,000 40,00 26 349 1.2.2007

Jan Kačírek p. školník a 
údržbář,domovník 0,500 20,00 32 1.9.2007

DČ 8027 Jindřiška Černá pí skladník a výdejce nářadí 0,690 27,60 32 1.9.2007
8031 Jaroslav Štěpnička p. provozní elektroúdržbář 0,800 32,00 32 1.9.2007

6674 Pavel Král p. správce ICT 0,437 17,50 5 172 1.9.2007

Jan Kavalír p. údržbář strojů 0,600 24,00 32 1.9.2007

8017/1 Jiří Stelšovský p. brusič kovů 0,100 4,00 32 1.1.2007
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cislo_prac jmeno_a_prijm Titul Funkce-zařazení Část
uvazku

Pravidelně 
vyučovaných 
hodin (u 
pedagogů)

roky dny
datum posledního 
zápočtu započitatelné 
praxe

e) pracovníci školní jídelny
2287 Jíšová Marie pí. ved. ŠJ SOŠ Hořovice 1,000 40,00 32 1.1.2006
2281 Jitka Humlová pí. kuchařka 1,000 40,00 11 364 1.2.2007

Lhotáková Albína pí. kuchařka ŠJ 1,000 40,00 20 252 1.1.2007
2280 Krosová Lenka pí. hlavní kuchařka ŠJ 1,000 40,00 32 1.10.2007

2015 Jaroslava Štětková pí. pom. kuchařka ŠJ 1,000 40,00 31 335 1.1.2007
6334 Jiřina Hubičková pí. pom. kuchařka ŠJ 1,000 40,00 28 242 1.2.2007

7575 Alena Kačírková pí. pomocná kuchařka ŠJ 1,000 40,00 32 0 1.1.2007
8027/1 Jindřiška Černá pí výdejce stravy 0,310 12,40 32 1.7.2007

f) pracovníci doplňkové činnosti

DČ - 8026 Jiří Balej p. zam doplňkové činnosti 0,370 14,80 21 243 1.9.2007
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15.2 Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich 
úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli . 

- Na škole nejsou aktivní žádní osobní asistenti

15. 3  Věková struktura pracovníků školy-   v  ěková struktura pedagogických pracovníků   (k 30. 6. 2007)  

Počet 
pedagog. 

pracovníků

d
o 30 let

1
976 a déle

 
31 – 40 let

1
966-1975

4
1 – 50 let

1
965-1956

5
1 – 60 let

1
1955-1946

n
nad 60 let

Z
 toho 

důchodci

P
průměrný věk

Celkem 44 2 7 18 13 4 4 44
z toho žen 18 1 6 7 3 1 2 44,3
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15.4 . Aprobovanost výuky dle typových předmětů   (k 30. 6. 2008)  
Jméno a příjm. Úplná Jen pedagogická Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti
Ing. Vladimír Kebert, 
CSc

odborné předměty skupiny 
oborů -zemědělství 
(fytotechnika + DPS), 
motorová vozidla, 
geodézie, laboratorní 
předměty

aplikovaná výpočetní 
technika, práce s 
počítačem, komunikace a 
sítě, 

aplikovaná výpočetní 
technika, práce s 
počítačem, komunikace a 
sítě, elektrotechnika

disertace, manažerské 
studium FS II, profesní 
průkaz autoškoly, 
certifikovaný lektor na 
„publikování na webu, 
počítačová grafika, 
tabulkové procesory“, 
modul P1, abs kurzu 
metody výuky chemie, 

cvičný učitel, lektor 
SIPVZ

Ing. Jiří Hudec odborn
é předměty skupiny oborů 
-zemědělství-stroje a 
zařízení

FYZ Základy mechanizace, 
Stroje a zařízení, fyzik

SIPVZ-P cvičný učitel STZ

Mgr. Josef Zeman techni
cké předměty -magisterské 
studium

fyzika, technické předměty 
SOU, Odborný výcvik, 

SIPVZ-P

Ing. Eva Dědková odborn
é předměty skupiny oborů 
-zemědělství (zootechnika 
+ DPS)

BIO živočišná výroba, chov 
zvířat, bioogie

SIPVZ-P cvičná učitelka

Ing. Jana Hudcová odborn
é předměty skupiny oborů 
-zemědělství (fytotechnika 
+ DPS)

rostlinná výroba, pěstování 
rostlin, ekologie, ochrana 
životního prostředí, biologie

SIPVZ-
P, dokončeno celé SIPVZ

metodička KEV – 
ekologická výchova, 
cvičná učitelka, vede 
odborné práce žáků

Ing. Ivana Krausová odborné předměty skupiny 
oborů -zemědělská 
ekonomika (provoz a 
ekonomika + DPS)

REV, EKOL, geografie ekonomika, ekonomika apodnikání, marktink a 
management, obchodní korespondence, ekologie (sou), 
tělesná výchova

kzrzy pro ekonomy a 
účetní), cvičná učitelka

Ing. Jaroslav Nejedlý odborné předměty skupiny 
oborů -zemědělská 
ekonomika 

ekonomika, statistika, 
marketink a management, 
praxe ekonomického 
oboru, finance, tělesná 
výchova

SIPVZ-P

Ing. Dana Škvárová odborné předměty skupiny 
oborů -zemědělská 
ekonomika (provoz a 
ekonomika + DPS)

obchodní korespondence, 
technika administrativy, 
ekonomika (SOU)

SIPVZ-P

Ing. Petr  Major odborné předměty skupiny 
oborů -zemědělství 
(zootechnika + DPS), 
Angličtina - „stání zkouška“

anglická jazyk, SIPVZ-P

Ing. Josef  Vacovský učitelství odborných 
předmětů

elektroinženýr elektrotechnika, výpočetní technika, automatizace, práce s počítačem (SOU)
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Jméno a příjm. Úplná Jen pedagogická Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 
předmětům

DVPP doplňkové 
činnosti

Ing. Václav  Fryš strojní inženýr, DPS učitelství odborných 
předmětů

mechanika, aplikovaná výpočetní technika, práce s 
počítačem, 

certifikace Autodesk, 
modul CAD pro SIPVZ

Ing. Miroslav 
Červenka

učitelství odborných 
předmětů

strojní inženýr technické kreslení, kontrola 
a měření, strojírenská 
technologie, 

Ing. Markéta Křížová inženýrka ekonomiky, DPS 
– odborné předměty

výpočetní technika, práce s 
počítačem, výpočetní 
technika ainformatika, 
aplikovaná výpočetní 
technika

SIPVZ-P, dokončeno celé 
SIPVZ

certifikovaná lektorka na 
úvodní modul P – SIPVZ

Ing. Alena 
Chlustinová

inženýrka ekonomiky 
(ekonomika strojírenství), 
DPS – odborné předměty

účetnictví, aplikované 
účetnictví, ekonomika, 
aplikovaná výpočetní 
technika, výpočetní 
technika

SIPVZ-P

Ing. Václav Šos učitelství odborných 
předmětů

strojní inženýr kontrola a měření, 
strojírenská technologie, 

Mgr. Dana Kučerová český jazyk, občasnká 
nauka

český jazyk a literatura, 
německý jazyk, občanská 
nauka

SIPVZ-P

Mgr. Miroslav 
Karásek

český jazyk, občanská 
nauka

český jazyk a literatura, 
občanská nauka

jen aprob. ZŠ

Mgr. Jan Vlček němčina, tělesná výchova německý jazyk, tělesná 
výchova

Mgr. Patricie 
Frýbertová

učitelství (minimum) 160 
hodin

právo právo, právní příprava, 
základy práva

Mgr. Jarmila 
Vokáčová

matematika, fyzika matematika , fyzika

Mgr. Karel Pangerl tělesná výchova, branná 
výchova

tělesná výchova

Mgr. Jana Mertová biologie, chemie biologie, chemie, 
laboratorní kontrole, 
základy biologie, 

SIPVZ-P, dokončeno celé 
SIPVZ

kurzy DVPP – výuka 
chemie, genové 
manipulace

Mgr.,Bc. Zdenka 
Patková, PhD.

chemie, biologie, ochrana 
a tvorba životního prostředí

Chemie, biologie, 
laboratorní kontrola, 
laboratorní technika

Mgr. Jan  Vlček (st.) německý jazyk, český jazyk 
ZŠ

německý jazyk, tělesná 
výchova

správa posilovny

Mgr. Lumír Kovanda Tělesná výchova tělesní výchova

Mgr. Eva  Vlčková český jazyk, dějepis Český jazyk a literatura, 
dějepis

Mgr. Jana Hráchová matematika, fyzika matematika, fyzika
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Jméno a příjm. Úplná Jen pedagogická Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 
předmětům

DVPP doplňkové 
činnosti

Mgr. Alena Musílková angličtina anglický jazyk,veterinářství

MVDr.Václav Šíma angličti
na,  veetrinářství

anglický jazyk,veterinářství

p. Pavel Huml praxe PRA praxe praxe zemědělských oborů

p. Oldřich Chlup vychovatel DM vychovatel DM nemá stupeň VOŠ, jen 
ÚSO

pí. Tkáčová Jana DPD vychovatelství vychovatelka DM – plná 
ÚSO + DPS 

studuje BKL stupeň

p. Karel Fencl ÚSO, DPS praktický výcvik SOU

p. Karel Fencl ÚSO, DPS praxe studijního oboru 
strojírenství

p. Karel Fencl ÚSO, DPS strojnictví SOU, Strojírenská technologie SOU

p. Alois Crk ÚSO, DPS praktický výcvik SOU

p. Alois Crk ÚSO, DPS praxe studijního oboru 
strojírenství

p.J iří Balej ÚSO, DPS instruktor svařování 
-doplňková činnost

p. František 
Štěpnička

 DPS Bakalářské studium 
– iodborný výcvik

praktický výcvik SOU

Bc.František 
Štěpnička

 DPS Bakalářské studium 
– iodborný výcvik

praxe studijního oboru strojírenství

p.Milan Kopáček ÚSO, DPS
2009 – dokončí BKL studium pro učitele OV

praktický výcvik SOU

p.Milan Kopáček ÚSO, DPS
2009 – dokončí BKL studium pro učitele OV

praxe studijního oboru strojírenství

Mgr.Alena Lhotáková technické předměty 
-magisterské studium, 
management FS I

technické kreslení, 
strojírenská technologir, 
strojnictví

absolvent FS I - zástupce 
řed.

p. Jiří Balej praktický výcvik SOU

Bc. Petr Kadlec Výpočetní technika a 
informatika – částečná 
kavlifikace

Pozn: studující ČZU Praha - Informatika, dálkově 
bakalářský program s přestupem do magisterského. V 
roce 2007 DPS.  

Ing.Jan Hrubý učitelství odborných 
předmětů

odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství-stroje a 
zařízení
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Jméno a příjm. Úplná Jen pedagogická Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 
předmětům

DVPP doplňkové 
činnosti

Ing. Martin Křenek Strojní inženýr, CNC 
programování

odb
orník z praxe
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15.5.  Personální změny ve školním roce: 
Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u 
ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost je uvedena v předchozích tabulkách.Počet 
pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo školství,  
včetně uvedení důvodů:

K 1.9..2007 nastupuje Dipl. Fil. Mirjana Zarič - Brajovič, plně aprobovaná učitelka AJ.

K 30.4.2008 se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Bc. Zdenka Patková , PhD.

K 30.6.2008 odešla Mgr. Jarmila Vokáčová, osobní rozhodnutí

K 1.8.2008 nastoupila Mgr. Jana Plecitá (MAT) na místo Mgr. Vokáčové

K 30.6.2008 dohodou odchází (dočasně) Mgr. Lumír Kovanda (TV)

16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

16.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

František Štěpnička – učitel praktického výcviku na SOU  úspěšně ukončil  bakalářské studium na 
Katedře pedagogiky ČZU Praha – obor strojírenství a mechanizace

Milan Kopáček - učitel praktického výcviku na SOU  byl přijat od 1.9.2006 k témuž bakalářskému 
studium na Katedře pedagogiky ČZU Praha – obor strojírenství a mechanizace, v něm k datu psaní 
této zprávy úspěšně pokračuje, plánované ukončení – červen 2009.

Jana Tkáčová (t.č. vychovatelka DM) rozšiřuje bakalářským studiem svou pedagogickou 
kvalifikaci na vychovatelství specializované na středoškolské studenty a pedagogiku volného času 
tak, aby byla plně kvalifikována pro výkon funkce vychovatelky DM. 

Pavel Král (t.č. Správce IT),  rozšiřuje bakalářským studiem svou dosavadní kvalifikacis cílem 
získat plnou učitelskou kvalifikaci.

17. Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)
Viz zájmová činnost domova mládeže – zpráva o činnosti domova mládeže

17.1 Programy a projekty:

a) zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. PILOT G, 
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PILOT S, VIP kariéra) :

17.2 Škola je partnerem projektu OPRLZ - „Ekogramotnost pedagogů středních škol.
S odkazem na informace v minulé výroční zprávě uvádíme informace o ukončeném projektu, 
jehož postupné hodnocení a ukončení činnosti proběhlo začátkem školního roku 2007/2008: 

Dvouletý projekt - Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k 
udržitelnému rozvoji“ byl ukončen závěrečnou konferencí , která se konala 5.9. 2007 v sále 
hořovické Radnice. 

Konferenci EVVO k projektu
Vzdělávání pedagogů k udržitelnému rozvoji, ve středu 5. září  2007 v sále MÚ 

Hořovice. Tato konference je určena ředitelům základních a středních škol a koordinátorům EVVO 
na školách

Program: 
-Zahájení Ing. Vladimír Kebert CSc. a Ing. Jana Hudcová
-Vzdělávání pro udržitelný rozvoj - RNDr. Danuše Kvasničková, CSc.
-Prezentace  zkušeností z projektu   - Ing. Jana Hudcová,   - Mgr.Miroslav Karásek
-Přestávka -občerstvení
-Vystoupení hostů:
RNDr. Jana Čermáková -  MŠMT Praha
Mgr. Ingrid Vavřínková – Zástupce KÚ Praha
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc. 
Mgr. Luboš Čížek- starosta města Hořovice
p. František Marek – ved. Odboru ŽP v Hořovicích
Ing. Vladimír Kebert CSc. – ředitel SOŠ a SOU Hořovice
-Diskuse
-Závěr

K tomu uvádíme tiskovou zprávu:

Závěrečná konference

5. září 2007 proběhla ve Velkém sále radnice v Hořovicích regionální konference na 
závěr projektu pilotních středních škol Klubu ekologické výchovy, kterou pořádala SOŠ a SOU 
Hořovice.  I když  se  někteří  pozvaní  hosté  omluvili,  byly  na konferenci  zastoupeny významné 
instituce od MŠMT přes  krajský úřad až po představitele  města  Hořovice.  V menším počtu se 
dostavili zástupci  okolních základních škol. Samozřejmá byla účast některých učitelů a studentů 
pořádající školy i Gymnázia V. Hraběte.

Konferenci  zahájila  Ing.Jana  Hudcová,  školní  koordinátor  vzdělávacího  programu. 
Hlavní  proslov  na  téma  „Základy  ekogramotnosti  učitelů“  pak  přednesla  RNDr.  Danuše 
Kvasničková,CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy.

   
Přítomní pak byli seznámeni se vznikem a vývojem odborných ekologických praxí na 

SOŠ a SOU Hořovice. Byla jim též předvedena studentská prezentace na téma „Populace“.
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Druhá část konference byla zaměřena na diskuzi, v níž vystoupili zástupci některých 

institucí.

Konference  uzavřela  celý  jednoletý  cyklus  akcí,  který  byl  zaměřen  na  gramotnost 
učitelů v oblasti ekologie a životního prostředí.

Mgr. Miroslav Karásek

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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Ze závěrečné konference projektu: 

Ing. Jana Hudcová na konferenci s zákyněmi 4. 
ročníku Ochrany a tvorby životního prostředí

Ředitel školy V. Kebert zahajuje konferenci, 
zprava Mgr. I. Vavřínková, Doc. D. Švecová, 
RNDr. D. Kvasničková

Pohled do sálu při přednášce RNDr. D. 
Kvasničkové, předsekyně KEV

Žáci školy  stanuli mezi vítězi soutěže „Ekologie 
v zemědělské praxi“ - VáclavVoska, Michal 
Novák a Lenka Fritzová
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17.3 Ekologická výchova a řešené projekty  za školní rok 2007 – 2008

1) Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze
V říjnu 2007 se Zuzana Vlčková( 3. ročník ) , Hana Černá a Lucie Stehlíková( 4. ročník ) 

zúčastnili Středoškolské ekologické konference. Všechny práce  i jejich prezentace byly opravdu 
kvalitní a studenti velmi dobře reprezentovali školu.

2) Odborné přednášky- zajištění či spolupráce s jinými pedagogy
V rámci jakési „nástavby“ si někteří studenti připravují populárně naučné přednášky s různými 

tématy ( např. Odpady, Úspora energií, Populace aj.). S pracemi pak seznamují studenty ostatních 
tříd.

V této oblasti funguje spolupráce s Gymnáziem Václava Hraběte Hořovice, jehož studenti se 
stávají posluchači těchto přednášek.

3) Každoroční tvorba projektů s různými náměty. 

Studenti 2. a 3. ročníků OTŽP vypracovali a prezentovali projekty na téma energie 
budoucnosti. 

Své počítačové prezentace předváděli ostatním studentům naší školy a také jiných škol. Např. 
Gymnáziu V. Hraběte Hořovice, MŠ a ZŠ Tlustice.

4) Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : (Ne)  moc médií

Toto téma bylo většinou zpracováváno v jednotlivých předmětech. Například v českém jazyce 
studenti vypracovávali různé charakteristiky osobností a následně diskutovali o vlivu médií a 
výsledkem bylo, že média jsou všemocná….

V anglickém jazyce zpracovávali studenti práce o různých druzích médií.
Naše škola řešila projekt KEV „ Ekogramotnost učitelů“a zejména s regionálním tiskem jsme 

byli v častém kontaktu. V tomto případě nám média napomohla pozitivně zviditelnit naší školu. 
Veškeré články i práce na toto téma jsou uloženy u koordinátora.

5) Příprava a doprovod studentů na soutěž Ekologie v zemědělské praxi

Soutěž se konala v Táboře a účastnilo se jí 8 škol z celé republiky.Této soutěže se účastníme 
pravidelně. V dubnu 2008 jsme obsadili druhé místo.

6) Vyhlášení a zajištění  - Literární a výtvarné  soutěže

7) Exkurze  - Národní muzeum Praha
Botanická zahrada Praha

Mariánské Lázně – léčivé prameny
Vodní hamr Dobřív

8) Účast na botanických akcích pořádaných Biologickou fakultou JČU v Českých 
Budějovicích.

Tyto kurzy jsou terenní a jsou výborným doplněním znalostí z botaniky. Veškeré znalosti dále 
pak využívám ve své práci.



Střední  odborná  škola  a  Střední  odborné  učiliště,  Hořovice – výroční  zpráva  2007  /  2008      
 - 60 -

9) Zajištění a absolvování odborné praxe v NP Podyjí, CHKO Pálava a na Orlíku.

10) Vedení maturitních prací

11) Účast na setkáních a všech akcích Přidružených škol UNESCO .

Jako zástupce naší školy se účastním každoročního setkání „Škol UNESCO“a zajišťuji 
veškeré aktivity, které vyplývají z celoroční náplně (ŠU). Každoročně odesílám zprávu o činnosti a 
ta je pak zanesena  ve „Výroční zprávě Přidružených škol UNESCO v České republice“.

12) Účast na setkáních a všech akcích KEV ( Klub ekologické výchovy).

Jsem koordinátorkou ekologické výchovy na naší škole . Zajišťuji a plním veškeré povinnosti 
a činnosti vyplývající z této funkce. 

Ing. Jana Hudcová

17.4.  Spolupráce se  zaměstnavateli a sociálními partnery regionu
Viz samostatná zpráva 

17.5  Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží, CJL – 
informace o účasti na soutěžích 

1) Oblast českého jazyka a publicistiky:  (Mgr. Dana Kučerová)

Olympiáda CJL – školní kolo, účast 1. B a 2. B; postup do dalšího kola nebyl včas 
oznámen – pro příští školní rok již komunikace s koordinátorem dohodnuta. Úspěchu v podobě 2. 
místa v okresním a účasti v krajském kole olympiády v ČJL  se dostalo Petře Špatenkové, 3. B

Následuje foto jejího diplomu. 
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17.6. Studenti čtou a píší noviny
 – projekt mediální výchovy pro studenty 2. ročníku; organizuje MF DNES; cíle : 1. 

naučit studenty pracovat s denním tiskem, 2. umět  využívat informace obsažené v tisku,  3. 
poskytnout studentům prostor k vyjádření svých názorů  na stránkách jednoho z největších deníků. 
V uplynulém školní roce byli naši studenti v této přehlídce žákovských prací zvlášť aktivní a též i 
úspěšní. Následují vybrané články: 
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17.7.   Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů  , další způsoby jejich   
předcházení 

17.8  Prevence proti patologickýcm jevům – školní akce

  Zpráva k primární prevenci ke dni 31. 8. 2008

     Primární prevence SPJ na SOŠ a SOU Hořovice si v souladu s Metodickým pokynem 
kprimární prevenci čj. 2006/2007-51, v souladu se souvisejícími právními předpisy a v sou-
ladu s monitoringem „Drogy a volný čas“ stanovila dlouhodobé a krátkodobé cíle ( viz MPP SPJ ) a 
z nich především akceptovala 

1. předcházení záškoláctví ( důsledným dodržováním pravidel stanovených nově 
vypracovaným Školním řádem SOŠ a SOU Hořovice

2. prevenci kriminality a delikvence ( Programem I –
- „Preventivní programy realizovanými školami a školskými zařízeními“ pro rok 2008 –
– K čemu potřebujeme zákony? );

3. edukaci první pomoci ( interaktivním seminářem v rámci koncepce Zdraví 21 ).

     Program K čemu potřebujeme zákony? Byl veden okresním metodikem prevence a policis-tou, 
byl veden interaktivně s maximálním zapojením všech účastníků. Tento program vedle prevence 
kriminality sledoval i předcházení agresivitě a šikaně a zároveň posiloval právní vědomí a efektivní 
komunikaci mladistvých. V závěru hodnotili účastníci tento program jako výborný v 73, 47 %, jako 
dobrý nebo alespoň uspokojivý v 7, 89 % a v 18, 64 % jako velmi dobrý.

4.  Interaktivní seminář Edukace první pomoci byl veden lékařem ARO hořovické 
nemocnice a byl rozdělen na část teoretickou a část praktického nácviku technik první pomoci. V 
závěru semináře byli účastníci též „přezkoušeni“ a zároveň dotazováni na užitečnost takového semi-
náře. 97,9 % zúčastněných je přesvědčeno, že je nutné a užitečné, aby žáci ve škole prošli ta-
kovýmto školením; 75 % zúčastněných žáků tvrdí, že na základě informací získaných na tom-to 
semináři bude více přemýšlet o následcích svého počínání. Atmosféru a úroveň semináře hodnotili 
studenti jako výbornou v 39 %, jako velmi dobrou ve 44 % a jako dobrou v 17 %.

    Závěrem lze též dodat, že nebylo zaznamenáno zhoršování psychosociálního klimatu na SOŠ 
a SOU a že lze tudíž pokračovat v nastavené prevenci SPJ.

                                                              Mgr. Dana Kučerová    
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 18 . Aktivity školy uspořádané pro veřejnost

18.1  Dny otevřených dveří 

 Škola uspořádala pět dnů otevřených dveří jako informační akce pro veřejnost k 
možnostem studia. Tyto dny se konaly v datech 16. a 17.11.2007, 15.12.2007 ; 12.1.2008 a 
16.2.2008.  Den otevřených dveří v SOU se konal: 17.11.2007 a 12.1.2008 (od 9,00 do 12,00 
hodin). Škola pravidelně informuje veřejnost o své činnosti na svých webových stránkách www. 
soshorovice.cz. 

Škola v září 2006 zahájila činnost informačního portálu pro rodiče a žáky, který sděluje 
hodnocení žáků pomocí Internetu. Tento portál byl ve školním roce 2007/2008 aktualizován a 
doplněn on-line podáváním informací o prospěchu žáků. Je vesměs pozitivně hodnocen.

18.2   Soutěž odborných dovedností pro žáky základních škol – 6. listopad 2007

Již tradičně jsme i v tomto školním roce společně s žáky a pracovníky SOU připravili 
„Soutěž odborných dovedností“ pro žáky ZŠ. Žáci z 9. tříd ZŠ soutěžili v oboru elektrotechnika a 
strojního zaměření. Celkem se zúčastnilo 45 žáků z 11 základních škol regionu.

Filosofií této soutěže je popularizace technického vzdělávání ať maturitního nebo s 
výučním listem. V rámci této soutěže probíhala beseda s výchovnými pracovníky ZŠ s 
pedagogickými pracovníky naší školy a se zástupci některých firem. 

Žáci SOU se během soutěže starali o žáky ze ZŠ, ukazovali jim svoje práce, dílny.
Soutěže  se  zúčastnili  i  zástupci  některých firem (BUZULUK,  MUBEA,  KOSTAL, 

SCHWARZMŰLLER,  NOVAPOL,  AXA,  TEDOM,  VILDMAN  svařovací  technika,  CARRIER 
Beroun,   HSS  Hořovice,  aj.),  kteří  žákům  představili  činnost  svého  podniku.  Vzhledem  k 
neustálému  nedostatku  vyučených  pracovníků  v  oboru  strojírenství  v  našem  regionu,  soutěž 
podpořily svými propagačními věcmi, sponzorskými dary.

Výsledkem soutěže bylo nejméně 8 žáků školy, kteří byli v prostředí školy motivováni 
k přihlášení ke studiu v technickém oboru ať maturitním nebo tříletém.

V tomto ročníku zvítězil v oboru elektrotechnika žák Hasman ze ZŠ Zaječov, a v oboru 
strojírenství žák Mrázek ze ZŠ Zbiroh. 
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Soutěžící přihlížejí všichni výchovní poradci 
škol , kteří své soutěžící žáky doprovázeli

Pohled od dílny na soutěžící žáky při práci na 
zadaném modelu. 

18.3.  IQ AUTO 
Intenzita a kvalita pro automobilový průmysl. Za poslední rok své činnosti se 

společenství rozrostlo o další školy ale hlavně o řadu vzdělávacích akcí pro pedagogy, které pořádají 
partnerské firmy. V průběhu školního roku byla podepsána partnerská smlouva mezi IQ Auto a 
hejtmanem Středočeského kraje. Tím se spolupráci škol dostává oficiální podpory zřizovatele.

Naše škola  má partnerské smlouvy s podniky Kostal,  Buzuluk Komárov a s Úřadem 
práce Beroun, dosáhla certifikátu 2. stupně. 2. stupeň certifikátu získává škola, která realizuje 
podnikové vzdělávání. My jsme realizovali školení programování CNC strojů, dále základy 
technické dokumentace a zásady měření v kontrole výrobků a CAD technické kreslení pro výše 
zmíněné podniky. 

Tento projekt nadále hodnotíme jako velmi zdařilý. K jeho velké škodě tento projekt k 30.6.2008 
skončil a přechází v novou alternativu IQ Industry. Tento projekt už ale nemá tak vysokou úroveň 
jako počáteční IQ Auto, do kterého se zapojilo asi 200 škol. 

Naše škola byla oceněna děkovným dopisem ministra školství za aktivní práci v projektu, když v 
hodnocení  se  umístila  na  48.  místě.  Hodnoceno  bylo prvních  50  škol  z  celkového  počtu  200 
zapojených do projektu. 
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18.4   Přehled hlavních partnerů školy

a) sociální partneři:   
Úřad práce Beroun – partner IQ auto, 
Hospodářská komora Beroun – spolupráce v koncepci oborů, zaměstnanosti 

absolventů, propagace technických oborů

b) hlavní odborní partneři: 
-   ČZU Praha – Institut poradenství a vzdělávání (dříve katedra pedagogiky) – cvičná 

škola pro pedagogického praxi, poskytují naši zaměstnanci, kvalifikační studium, škola jim 
poskytuje pedagogickou praxi. Konzultace odborných pedagogických postupů a koncepcí

– Klub ekologické výchovy Praha – projektový partner, poskytuje školení , 
spolupráce na projektech udržitelného rozvoje

– IQ Auto – profesní sdružení škol automobilového průmyslu – certifikace II. stupně

c) Partnerské podniky
– Buzuluk Komárov – podílí se na vybavení učebních oborů, škola pro ně v rámci IQ 

auto pořádá školení a odborné kurzy, pro naše žáky poskytují stipendijní programy, poskytují 
škole výuku praxe, smlouva IQ Auto ;

– MUBEA, s.r.o – stipendijní programy pro žáky, pomoc s propagací školy, pomoc s 
„náborem žáků“, uzavírají s rodiči studijní smlouvy, poskytují škole výuku praxe

– SCHWARZMÜLLER - – stipendijní programy pro žáky, pomoc s propagací školy, 
pomoc s „náborem žáků“, uzavírají s rodiči studijní smlouvy, poskytují škole výuku praxe

– KOSTAL – poskytují škole výuku praxe, partner IQ auto
– TEDOM, MURAMOTO, AXA, NOVAPOL, CARRIER Beroun, WIEGEL, 

MANDÍK,  vše strojírenské firmy , AXA Valášek – zápůčka CNC stroje
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19. Výchovné a kariérní poradenství

19.1 Výchov. poradenství ve školním  roce 2007 / 2008 - vyhodnocení plánu činnosti 
výchovného poradce

Průběžně během roku vykazovala činnost výchovného poradce následující činnosti: :

-průběžné shromažďování informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ (dny otevřených dveří, 
dopisy z jednotlivých škol, časopis Student in, Úřad práce Beroun, denní periodika aj.),

- shromažďování informací o možnostech zaměstnání (jednání se zástupci okolních firem,
   ÚP Beroun, inzerce aj.),

- zpřístupnění informací o dalším studiu pro studenty na internetu,

- individuální konzultace se studenty a jejich rodiči,

- informace o aktuálních problémech studentů pedagogům na pravidelných pedagogických
  radách a vždy podle potřeby,

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradnou pro rodinné vtahy, 
  obvodními lékaři aj. při řešení vzniklých problémů mezi studenty,

- spolupráce s vedením školy v oblasti výchovného působení na studenty,

- kontakt s ÚP v Berouně (VŠ, VOŠ, volná pracovní místa),

- účast na seminářích pro výchovné poradce v Pedagogicko-psychologické poradně 
  v Hořovicích,

- organizace besed a náborů spojených s volbou povolání a zaměstnání (HSS Hořovice, 
   Buzuluk Komárov, Policie ČR, Západočeská univerzita Plzeň, Jazyková škola Plzeň aj.),

- účast na třídních schůzkách pro volbu povolání na ZŠ (např. Cerhovice, Zdice, Jince, Králův
   Dvůr, Beroun aj.),

- komunikace a spolupráce s dalšími výchov. poradci na škole,

- instruktáž pro maturanty o vyplňování formulářů přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ,

- besedy a testy dalšího uplatnění studentů 4. ročníků na ÚP v Berouně (leden 2007),

Jednotlivě:

- individuální pohovory s rodiči studentů,

- instruktáž pro maturanty o vyplňování formulářů přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ,
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- pro studenty čtvrtých ročníků – beseda a testy dalšího uplatnění studentů na ÚP v Berouně
   
- účast na mezinárodním veletrhu jazyků, kultury a vzdělávání v ČR a v zahraničí 
   
- účast na celostátních humanitárních akcích (Světový den boje proti AIDS, Srdíčkový den, 

Květinový den  aj.)
  

Ing. Alena Chlustinová
    výchovný poradce

19.2. Akce v působnosti výchovného poradce ve škol. roce 2007/2008:

3. – 5. září 2007 GO kurz pro studenty 1. ročníků 
Místo konání: Orlík, Rakovice
Celkem studentů: 77

14. září 2007 Exkurze do ČNB v Praze
- zúčastnilo se 30 studentů 2. A

19. září 2007 4. ročník celostátní sbírky pro podporu nevidomých 
SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 8 dvojic ze třídy 3. A.
Celkový výtěžek Kč 11.980,--

9. listopadu 2007 Veletrh Expolingua Praha 2007 – zúčastnila se  třída 3. A 
(21 studentů)

28. listopadu 2007 Projekt Šance – celostátní sbírka pro sexuálně zneužívané děti a 
mládež žijící v zapomenutí na ulici – akce se zúčastnila třída 3. A 
(21 studentů)

3. prosince 2007 Červená stužka (Světový den boje proti AIDS) – celostátní sbírka
Akce se zúčastnilo 11 dvojic ze třídy 3. B
Celkový výtěžek Kč 7.098,--

5. prosince 2007 Vánoční soutěž v psaní na stroji na OA Beroun
Zúčastnili se 2 studenti ze třídy 2. A a 2 studenti ze třídy 3. A

14. ledna 2008 ÚP Beroun
15. ledna 2008 Seznámení s činností IPS, ÚP, informace o situaci na trhu práce 
16. ledna 2008 v regionu, zákonu o zaměstnanosti, právním minimem před vstupem

do zaměstnání, možnostmi dalšího studia na VOŠ, VŠ a v zahraničí
pro studenty 4. A, 4. B a 4. C

18. února 2008 Fond SIDUS – sbírka pro dětské pacienty onkolog. a transplantač. odd. 
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v Motole a Olomouci. Zúčastnili se 4 studenti, prodáno všech 60 
přívěšků.

Celkový výtěžek Kč 2.700,-- 

4. března 2008 Přednáška a beseda o HIV/AIDS s člověkem HIV pozitivním
(v rámci zapojení školy do celostátního projektu „Prevence HIV/AIDS–  

studující a učňovská mládež
- pro studenty 1. C, 2. A, 2. C a 3. B

26. března 2008 Sbírka pro CPK – Chrpa – výběr a výcvik koní pro ústavy a zařízení, 
která se zabývají hiporehabilitací v ČR. Zúčastnili se 2 studenti 3. A.
Celkový výtěžek Kč 2.057,--

11. dubna 2008 Nábor pro studenty 4. ročníku – Kriminální policie Beroun

25. dubna 2008 Přednáška firmy SCIO – „Národní srovnávací zkoušky“ -  pro 
studenty 3. ročníků

2. dubna 2008 Výchovně – vzdělávací program „S tebou o tobě“
- časopis a hygienické balíčky pro dívky 1. ročníku

14. května 2008 Český den proti rakovině
Zúčastnilo se 10 dvojic studentů 3. A
Celkový výtěžek Kč 10.047,--

20. května 2008 Burza cenných papírů Prahu – zúčastnilo se 20 studentů 3. A 

19. 3.  Kurzy Go! pro první ročníky školy- hodnotící zpráva školního roku 2007/2008

 Zpracoval :  C H L U P  Oldřich, vedoucí vychovatel DM

V termínu od 3. září do 5. září 2007 pořádala škola  GO kurz pro studenty prvních 
ročníků studijních oborů – Strojírenství a Informatika v ekonomce na Orlíku a pro oboru Ochrana a 
tvorba životního prostředí v Rakovicích u Čimelic. 

GO kurz byl tradičně  zaměřen na seznámení se studentů v jednotlivých třídách a na 
vytvoření základního rámce třídních kolektivů s ohledem na kvalitu tohoto základu a se snahou na 
prevenci a případné základní odbourání různých zárodků patologických jevů v těchto kolektivech. 

Místem konání GO kurzu bylo rekreační středisko v obci Orlík nad Vltavou ( majitel p. 
Ivan Kozák ). Na místo pobytu byli studenti dopraveni 2 autobusy.  Studenti byli ubytováni ve dvou 
až čtyřlůžkových pokojích se  společným sociálním zařízením. Objekt je situován cca 500 metrů od 
obce  a  má okolo  sebe  rozsáhlý soukromý pozemek kvalitně  upravený jako park  a  sportoviště, 
včetně venkovního bazénu. Celý areál byl po celou dobu pobytu studentům plně k dispozici. Strava 
byla hotelového typu čtyřikrát denně bez obsluhy. Pitný režim zajištěn.
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Program kurzu  :
3. září
-dopoledne-10.00 odjezd od školy, ubytování, seznámení s rekr. zařízením, organizační věci, denní 

řád apod..
odpoledne :

1. Besedy po třídách :- Mgr  J. Sixta -  téma kolektiv- 
2. řed. školy Ing. V. Kebert CSc. a   třídní učitelé - téma škola a studium.
3. Kolektivní kontaktní hry po třídách, lanové aktivity.
4. (  čtverec,  kosodřevina,  laťka,  apod.)  -  zaměření:  kolektivní  činnost,  verbální  i 

neverbální komunikace, osobní kontakt.
5. Prohlídka technické zajímavosti - Žďákovský most.
6. Večer - Vycházka po okolí - Vyhlídka - návrat po třídách s třídními učiteli, tvorba mapy 

cesty - kreativní kolektivní činnost.
4. září

dopoledne -Hra  –  „Limeriky"  -  zaměření  na  komunikaci,  organizaci  práce  kolektivu  a 
procvičování krátkodobé paměti.

   Odpoledne - Projížďka lodí po Orlickém jezeře.
− prohlídka zámeckého parku a obce Orlík nad Vltavou. Hra – „Den Trifidů“ – zaměření na 

spolupráci kolektivu, verbální a neverbální komunikaci, pohyb terénem a vzájemnou důvěru.
Večer - Kolektivní hry po třídách - fotbal, nohejbal.

-   Noční hra - „Odrazky“ - znak školy - zaměření na komunikaci a spolupráci, orientace  v 
prostoru za ztížených podmínek.

Hlavní  náplní  bylo  vytvoření  základu  třídních  kolektivů  na  zdravém  základu  a 
připravení tohoto základu na další růst a formování kolektivu. Dále pak vzájemné poznání studentů 
a vytvoření jejich vzájemných kladných, přátelských a kolektivních vazeb. Součástí pobytu bylo i 
poznávání  okolí  místa  pobytu –  Zámek Orlík  a  přilehlé  parky,  obec  Orlík,  technický objekt  – 
Žďákovský most, Orlická přehrada. V průběhu pobytu a cesty nebyl zaznamenán žádný závažný 
úraz či onemocnění, které by si vyžádalo lékařský zákrok. 

Závěrečné hodnocení:
GO je již tradičním zahájením studia na škole. Součástí nové tradice se stalo to, že 

svým  učitelům  na  Go!  Kurzech  poznávají  naši  absolventi  nebo  žáci  4.  ročníků.  Podařilo  se 
dosáhnout vzájemného seznámení studentů zajímavou formou a lze konstatovat, že v průběhu kurzu 
bylo v jednotlivých třídách vytvořeno jádro zdravého kolektivu, na kterém bude možno vytvářet a 
formovat další širší kolektiv a formovat vazby uvnitř tohoto kolektivu. GO kurz splnil očekávání 
účastníků.  K  zajištění  dopravy,  pobytu  a  péče  o  účastníky  nebylo  v  průběhu  kurzu  žádných 
připomínek.
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Kurz Go! 2007 – Orlík. Nahoře třída 1. B s třídní učitelkou Ing. J. Hudcovou, vpravo žáci 
stejné třídy při kontaktních hrách. 
Dole – lektory kurzu jsou i zkušení studenti 4. ročníku i absolventi, kteří již odmaturovali, na 
snímku společně s Ing. J. Hudcovou a Mgr. M. Karáskem jsou Jana Šišková a Markéta 
Soprová, čertvé maturantky, které jely pomoci svým kantorům přivítat nové studenty školy. 
Na snímku dole vpravo - „první setkání“, kdy žáci po prvním seznámení se školou rovnou 
odjíždějí na Go! Kurz do prostředí mimo školu.
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20. SPORT NA ŠKOLE školní rok 2007/2008

Fotografie ze sportovního letního kurzu Višňová u Křivoklátu, 15-19.6.2008

Náplň a pojetí letního kurzu lze vyčíst z fotografií.

Reprezentace školy na sportovních soutěžích:

2. místo družstva dorostenců v okresním kole přespolního běhu i individuální umístění:

- Daněk Petr 4. místo
- Kocourek Jan 7. místo
- Keckstein Jiří 8. místo
- Prokop Štěpán 11. místo

Družstvo si vyměnilo umístění s GVH Hořovice, v loňském roce jsme okresní kolo vyhráli.

● sportovní aktivity studentů v rámci školy:

a) sportovní dny:
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prosinec 2007, červen 2008

● celoškolní výběrové sportovní akce (malá kopaná, přehazovaná, florbal, bruslení, plavání, 
stolní tenis, aerobik, fitnes centrum, posilovna, šachy a turistika).

b) pravidelný provoz školní posilovny:

● celotýdenní provoz – 1 hodina denně.

c) nepovinný lyžařský výchovně výcvikový zájezd pro 1. ročníky:

● účast  54 žáků, chata Cihelny – Zadov, 26. ledna – 2. února 2008,
sjezdový a běžecký výcvik, družstvo snowboardistů

d) povinné sportovně-turistické kurzy studentů a žáků 2. ročníku:
2.A a 2. C Orlík – Trhovky, 26. – 30. 5. 2008

● zaměření na všestrannost ve sportovních hrách (kopaná, nohejbal, stolní tenis, líný tenis, 
odbíjená), plavání a turistika.

2.B Višňová u Roztok u Křivoklátu, 15. – 19. června 2008

● zaměření na cyklistiku (každý ze studentů má vlastní kolo), najezdila cca 180km, vodní 
turistika – výcvik na kánoích a 3x trasa Skryje – Višňová (3 x 12km). Sportovní hry na 
kurtech u Rozvědčíka (odbíjená, nohejbal, kopaná, líný tenis, badminton).
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Mgr. Karel Pangerl
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21. Činnost domova mládeže ve školním roce 2007-2008

V Domově mládeže bylo ve školním roce 2007 - 2008 ubytováno celkem 40 studentů. 
Z uvedeného počtu bylo 24 chlapců, kteří byli ubytováváni v prvním patře domova v levém i 
pravém křídle budovy, tato křídla jsou v době nočního klidu uzavírána. Dívky jsou ubytovávány ve 
druhém patře budovy a to taktéž v obou křídlech. V uvedeném  školním roce byly v domově 
mládeže ubytovány i tři studentky ze Střední zdravotní školy v Berouně z důvodu zařazení do tzv. 
Hořovické třídy, ve které vykonávají školní praxi v nemocnici v Hořovicích a tudíž je pro ně 
výhodnější ubytování na našem DM z ohledem na ranní nástupy na praxi a jejich obtížného spojení 
z místa bydliště. Uvedené studentky zde byly ubytovány celoročně.

V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci 
studentů lze za školní rok 2007-08 uvést následující: 

V rámci volnočasových aktivit využívají studenti vlastní zařízení domova mládeže, kde 
je jim k dispozici klubovna se dvěma televizory (jeden s velkoplošnou obrazovkou a další televizor 
s videorekordérem je umístěn v PC pracovně), dále pak videorekordér, dva DVD přehrávače a 
menší knihovna, (která je průběžně doplňována o publikace jak pro vlastní studium, tak i z oblasti 
společenskovědní, ale i pro volnočasové aktivity a relaxaci). Dále je k dispozici stolní fotbálek a 
elektronické šipky, souprava na kroket. 

V oblasti počítačového vybavení byly na počítačovém pracovišti některé počítače 
vyměněny za výkonnější. U počítačů je trvalý přístup na internet a jsou propojeny do sítě. Taktéž ve 
vychovatelnách jsou PC s jednou barevnou tiskárnou a možností vypalování CD. Tyto počítače jsou 
kromě vlastní práce vychovatelů využívány pro studenty a to pro potřeby tisku jejich školních prací 
a archivaci jejich dat. Počítačové pracoviště studenti velice využívají a to jak v oblasti vlastního 
vzdělávání, tak i pro svoji zábavu.

Domov mládeže odebírá pro studenty časopisy TVOŘIVÝ AMOS, GOLEM – jedná se 
o časopisy pro kreativní činnost a keramiku a ABC. 

Studenty je využíván mobilní velkoplošný soubor společenských her, výrobek 
dřívějších studentů. Tento soubor je používán i na GO kurzy pro první ročníky. A i nadále může být 
využíván na různých školních akcích vzhledem ke své mobilnosti. 

Keramická dílna, která byla upravena jako samostatné pracoviště společně s dílnou pro 
rukodělnou činnost má velice široké uplatnění ve volném čase studentů. 

Dále studenti využívají další zařízení a kroužky a to jak v rámci školy, tak i v ostatních 
institucích a organizacích v Hořovicích, ale i v přilehlých místech regionu.

V průběhu celého školního roku je studenty navštěvována městská knihovna. Někteří 
studenti byli zapojeni i v dalších kroužcích a to jak ve sportovní oblasti - aikido, frestile, tak i v 
ostatních oblastech – ZUŠ, Loutkoherecký klub v Hořovicích. V hojné míře je studenty navštěvován 
krytý plavecký bazén, sportovní hřiště a v zimních měsících i městský zimní stadion. 

V průběhu roku je za dobrých atmosférických podmínek prováděno pozorování 
různých vesmírných objektů menšími astronomickými dalekohledy, jedná se o 150 mm zrcadlový 
reflektor Newtonova typu a čočkový 60 mm refraktor, které jsou dány studentům k dispozici. 
Studenti získávají základní informace o astronomii, jsou využívány i programy z oboru astronomie 
v našich počítačích. Dále je využívána literatura a to jak populárně naučná, tak i odborná. 

Ve spolupráci se školou pracují na DM dva zájmové kroužky. Jedná se o dramatický 
kroužek, který je otevřen pro všechny studenty SOŠ a dále kroužek doučování PC. Tento je určen 
vzhledem ke kapacitě PC pracoviště pouze pro studenty ubytované na DM. Uvedené kroužky jsou 
vedeny pedagogy ze školy a jejich činnost je velice aktivní.
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Pro možnost vyžití se studentů v oblasti přírody je na domově mládeže množství 
pokojových rostlin, domácí skleníček pro tropické rostliny, který je umístěn na chodbě DM a nadále 
jsou v provozu dvě akvária, která jsou umístěna ve vestibulu. Jak skleníček, tak i akvária tvoří 
vkusnou dekoraci a zároveň mají studenti možnost pečovat o ně.   

Pro další vyžití je na DM menší venkovní gril s vybavením, který v rámci svého 
volného času studenti hojně využívají v areálu zahrady DM.

Dále je pro studenty k dispozici zahradní sprcha.

Pro zvýšení manuelní a rukodělné činnosti studentů je na DM v provozu keramická 
dílna, kde studenti vyrábějí různé drobné užitkové a dekorativní předměty. Taktéž je ze strany 
studentů trvale a dlouhodobě projevován zájem o možnost tvorby na hrnčířském kruhu, který 
bohužel naše keramická dílna zatím nemá k dispozici. I přes to v této dílně vznikají hodnotné 
předměty a přispívá k rozvoji manuelní zručnosti studentů, tak i hluboce rozšiřuje jejich estetické 
cítění. Ze strany vedení DM je keramická dílna trvale rozšiřována a zkvalitňována. Vzhledem k 
finanční náročnosti této činnosti bylo nutno přistoupit k symbolickému zpoplatnění tohoto kroužku 
a to částkou 20,- Kč měsíčně od člena. Takto získané finance jsou použity na nákup keramických 
materiálů zpracovávaných v kroužku.

V rukodělné dílně, která je součásti pracoviště keramiky studenti využívají možnosti 
dalších aktivit a to malby na sklo, ubrouskové techniky, tvorby z korálků a stavby papírových 
modelů. 

Na DM je odebírán časopis „Tvořivý Amos“ a „Golem“, které jsou zaměřeny na 
keramiku, rukodělnou a výtvarnou činnost a jsou plně k dispozici studentům.

Dále se studenti aktivně a velice ochotně podílejí na úpravě a údržbě okolí. Někteří 
studenti opětovně provedli vymalování svých pokojů dle vlastních představ a to po souhlasu 
vychovatelů s jejich návrhem, aby byla zajištěna kulturnost prostředí, ve kterém studenti žijí. Tato 
činnost podporuje nejen jejich manuelní zručnost, ale rozvíjí taktéž oblasti jejich estetického 
vnímání. 

V oblasti sportovního vyžití mají studenti možnost využívat stolní tenis, badminton, 
líný tenis, volejbalové, fotbalové a ragbyové míče, boxovací pytel a rukavice, kompletní zahradní 
hru Kroket. Vybavenost sportovním náčiním je postupně rozšiřována a obměňována. Na domově 
mládeže byl uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenisu, do kterého se zapojili všichni studenti 
ubytovaní na DM. Dále se, pokud je vhodné počasí hrají míčové i jiné hry v omezeném areálu DM, 
případně je využíváno nové hřiště školy. 

V oblasti duševního rozvoje jsou studenti důsledně vedeni nejen v oblasti přípravy a 
vlastního studia, ale pravidelně jsou pro ně pořádány různé společenské hry, přednášky a 
psychohrátky se zaměřením na kladné ovlivňování jejich morálních vlastností. V této oblasti 
výchovy studentů je i v maximální míře využito jak nástěnek v budově DM, tak i vhodná skladba 
volnočasových programů v počítačích a hlavně přímé působení vychovatelů v rámci jejich trvalého 
kontaktu se studenty.

V oblasti preventivně výchovné činnosti je ze strany vychovatelů věnována maximální 
pozornost předcházení všem patologickým jevům. S maximální péčí se věnují začlenění nově 
příchozím studentům v jejich začlenění do kolektivu na DM, překonání případného stresu z 
přechodu na novou školu a změn v životě v souvislosti s jejich pobytem na DM a odloučení od 
rodiny. Vychovatelé se snaží být v trvalém kontaktu s rodiči a společně se podílet na výchově 
mladého člověka (v této oblasti činnost vychovatelů není někdy jednoduchá, neboť narážejí i na 
případy nezájmu ze strany rodičů).
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Pro studenty bylo provedeno několik přednášek v oblasti prevence, duševního rozvoje 
a společensko - právních otázek. Přednášejícími byli Ing. Vladimír Kebert CSc., Mgr. J. Sixta, Jiří 
Oberfalzer senátor PČR. 

Celkově lze konstatovat, že ze strany vychovatelů je věnována maximální péče rozvoji 
studentů a to jak po duševní, tak i tělesné stránce. Vysoký zřetel je kladen na vytváření jejich vztahu 
k druhým osobám, hygieně, etice, společenskému a slušnému jednání a vystupování, vytváření 
žebříčku hodnot, vztahu k ostatním hodnotám, životnímu prostředí apod. K utváření si vlastního 
charakteru a budování si svého postavení ve společnosti. 

V oblasti investičních akcí:
Je nutné provést opravu závěrného věnce nad střechou budovy DM, kde je v levé boční 

části uvolněný panel. Dále je nutno provést výměnu vodních stoupaček v celé budově, které jsou v 
havarijním stavu. Další akcí je provádění rekonstrukce šatny, vybudování nové klubovny a šaten pro 
školu a DM.

V oblasti vnitřního a vnějšího vybavení:
Je nutná postupná výměna nábytku na pokojích, který vzhledem ke svému věku již 

začíná dosluhovat. Provést dokončení oplocení DM a tím zamezení vstupu nepovolaných osob a 
poškozování vnitřního areálu DM. Na venkovní prostory DM byl formou maturitní práce studentů 
(pod vedením Ing. J. Hudcové ) zpracováván návrh na celkovou úpravu okolí DM s vybudováním 
vodní plochy, kryté odpočinkové a relaxační části, arboreta, skleníku a školy v přírodě. Tento 
projekt by tento měl být za pomoci sponzorů realizován. 

V neposlední řadě je potřeba taktéž zajistit i rozvoj a rozšiřování volnočasových aktivit 
studentů. Je nutno zmodernizovat počítačové vybavení, aby bylo možno vytvořit kvalitní počítačové 
pracoviště, případně rozšířit možnost připojení internetu i na studentských pokojích. Doplnit 
keramickou dílnu o hrnčířský kruh.

Závěrem konstatuji, že celý kolektiv pracovníků DM se snaží o vybudování kvalitního 
ubytovacího zařízení pro studenty. Postupně se nám daří naše snahy pomalu naplňovat  a tak 
vytvářet pro studenty domov, kde budou spokojeně a plnohodnotně žít v době svých studií a kam se 
budou rádi vracet. 

                                                        Zpracoval :     C h l u p   Oldřich
                                                         vedoucí vychovatel

22.  Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2007/2008

Ve školní jídelně se v roce 2007/2008 stravovalo celkem 403 strávníků - kapacita je 570 
Jídel. Z toho 33 internátních celodenně stravovaných žáků ( snídaně, přesnídávky, obědy, Večeře) , 
235 dětí naší školy a učiliště (z toho 41 žáků obědy i přesnídávky),  74 z jiných škol (stejného 
zřizovatele) a to 1. stupně základní školy 14 dětí, 2. stupně základní školy 60 dětí, 61 pravidelně 
stravovaných (zaměstnanci naší školy ).

Pro 42 strávníků ve třech věkových kategoriích se připravují přesnídávky a obědy na základě 
výběru jídel dle jídelního lístku a je do dovážena do Speciální školy Žebrák. Pro jídlo si jezdí 
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zaměstnanci jmenované školy se speciálními termonádobami, které splňují hygienické požadavky. 
Dále máme svoji výdejnu v učilišti Osek, kam se denně odváží zhruba 30 obědů pro učně a mistry 
učebních oborů.  I zde se jídlo odváží v předepsaných termonádobách, které drží předepsanou 
teplotu jídel během převozu.

Doplňková činnost jídelny v roce 2007 / 2008 - vařilo se pro zaměstnance škol : Speciální 
škola Žebrák (10 zaměstnanců), Základní umělecká škola Hořovice (5 zaměstnanců),  Základní 
škola (Speciální škola) Hořovice ( 8 zaměstnanců)

Ve školní jídelně bylo v roce 2007/20088 zaměstnáno 8 pracovnic- přepočet na plně 
zaměstnané činí 7,3.  Jedna vedoucí jídelny, tři vyučené kuchařky, tři pomocné pracovnice , a jedna 
pracovnice na 0,3 úvazku, která vydává stravu ve výdejně v Oseku.

V jídelně, která je internátní, se vaří snídaně, přesnídávky, obědy (výběr ze dvou hlavních 
Jídel), večeře. Vaříme pro tři věkové kategorie : Pro děti 7-10 let, 11-14 let, 15 a více.

Z provozních opatření za školní rok uvádíme : 
● Nákup nádobí - hrnečky, talíře, lžičky   Kč   5.000,--
● Plošinový vozík,  Kč   6.000,— 
● Kancelářské křeslo do kanceláře Kč   6.000,- 
● Stůl do šatny kuchařek  Kč    1.800,- 
● Oprava elektrické pánve Kč    3.400,— 

Bylo provedeno vymalování všech stravovacích prostor, včetně jídelny, šatny dětí, Záchodů 
žáků v celkové hodnotě 25.000,— Kč.

Pravidelně 2 x do roka se provádí preventivní deratizace, běžné opravy instalací, revize 
hasičských přístrojů, plynu, opravy zařízení

Marie Jíšová, vedoucí jídelny

23.  Ú  daje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí   
(příp.  o dalších kontrolách )

Ve školním roce 2007/2008 proběhla na škole řádná pravidelná inspekce ČŠI. 

Místo inspekce: e) Palackého náměstí 100, 268 01  Hořovice 
f) Masarykova 387, 268 01  Hořovice
g) Osek 281, 267 62 Komárov u Hořovic 

Termín inspekce: 5. – 7. únor 2008 

Předmět inspekční činnosti:
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou  Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100  (dále též „škola“) podle § 
174 odst.  2  písm.  b)  zákona č.  561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na:

7. vedení školy: učební plány a jejich naplňování ve vybraných oborech vzdělání (23-
41-M/001 Strojírenství, 63-41-M/040 Informatika v ekonomice a 23-52-H/001 Nástrojař), strategie 
a plánování, ředitel školy a řízení pedagogického procesu, dopad vlastního hodnocení školy a 
vnitřního kontrolního systému

8. předpoklady  pro  naplňování  obsahu  vzdělávání: personální  podmínky,  bezpečné 
prostředí pro vzdělávání, přijímání ke vzdělávání, partnerství,průběh vzdělávání - naplňování cílů 
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obsahu vzdělávání u výše uvedených vybraných oborů vzdělání: vnitřní prostředí školy, podmínky 
a jejich využití, hodnocení žáků, úspěšnost žáků

Citace ze  závěrečného  hodnocení jako výňatek ze zprávy o inspekci čj. ČŠI-166/08-02: 
Závěrečné hodnocení:

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.  
Výuka ve vybraných oborech vzdělání je realizována v souladu s platnými učebními dokumenty.  
Zvolená  strategie  i  plánování  odpovídají  podmínkám  školy  a  potřebám  regionu.  Řízení  
pedagogického procesu je plně funkční a velmi vhodně vychází z vlastního hodnocení i zjištění z  
prováděných  kontrol  a  hospitací.  Vedení  školy  zajišťuje  na  patřičné  úrovni  přenos  informací  
směrem k rodičům a zákonným zástupcům žáků. Oblast vedení školy má nadprůměrnou úroveň. 

Z  hlediska  odborné  kvalifikace  je  výuka  zajištěna  velmi  dobře.  Ředitel  dbá  na  
vytváření podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Mírným rizikem, které lze překonat,  
jsou formální nedostatky ve vedení dokumentace. Při přijímání žáků ke vzdělání postupuje škola v  
souladu s právními předpisy. Ředitel příkladně vytváří podmínky pro spolupráci školy s místními  
strojírenskými podniky. Tyto aktivity přispívají  především k naplněnosti  oborů s výučním listem.  
Slabším  místem  je  činnost  žákovské  samosprávy,  která  zaujímá  k  vedení  školy  pasivní  postoj.  
Předpoklady pro naplňování obsahu vzdělání jsou průměrné. 

V systematickém zlepšování materiálního zázemí pro studijní obory se za polední tři  
roky pozitivně odrazila vedením školy zpracovaná koncepce a analýza rizik. Zjevným problémem,  
který  vyžaduje  zásadní  řešení,  je  současný  stav  státních  budov  určených  pro  výuku  žáků  
sledovaného učebního oboru. Pozitivem je aktivní přístup ředitele školy, který nabízí celkové řešení  
nevyhovujícího  stavu  výstavbou  nového  areálu  s  využitím  vícezdrojového  financování.  Rezervy  
spočívají ve využívání dostupných pomůcek a didaktické techniky při výuce teoretických předmětů.  
Průběh vzdělávání má průměrnou úroveň.

V porovnání  s  inspekční  zprávou  z  roku 2004 si  škola  ve  srovnatelných oblastech 
udržuje velmi dobrou úroveň a cíleně pracuje na zlepšování  podmínek i kvality výuky, což svědčí o  
velmi dobrých manažerských dovednostech ředitele školy.

b) kontrola sociálního pojištění
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Protokol – titulní list s údaji o kontrole hrazení pojistného zdravotního a sociálního pojištění.

1. Provedena hloubková kontrola dodržování BOZP – Oblastní inspektorát 
bezpečnosti práce pro Středočeský kraj, Praha 10, Průhonická 55. Protokol o provedené 
kontrole – identifikace viz předchozí tabulka.

24. Usilujeme o řešení otázky základních podmínek pro výuku 
tříletých oborů

Jak uvedeno v předchozích kapitolách, podmínky pro výuku tříletých učebních oborů v 
Oseku – Neptunce začínají být kritické. Škola již 5 roků bezúspěšně jedná se všemi možnými 
zúčastněnými orgány včetně zřizovatele, navrhuje různá řešení, do dnešního dne není žádné z 
rozhodnutí ukončeno.

V následujícím uvádíme znění dopisu náměstkyni hejtmana, ve kterém je situace dobře 
popsána: 

Vážená paní náměstkyně, vážený pane vedoucí odboru, 
považujeme za vhodné Vás upozornit na několik závažných skutečností ve věci postupu kolem převodu 

státního majetku – areálu Osek – Neptunka č.p. 281. Již 4 roky usilujeme  spolu s orgány Středočeského kraje získat  
tento areál do majetku kraje za účelem činnosti naší školy. Úřad pro zastupování státu je v této věci velmi pasivní,  
nejeví dostatečnou součinnost a stále vytváří nové a nové obstrukce jak převod zpomalit nebo odložit. Poslední z těchto 
obstrukcí je požadavek na nové projednání smluvních závazku v ZK v září 2007.
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Areál stále chátrá, škola nemá žádnou možnost budovy udržovat. Výuka zde je již  hluboko pod 
hranicí běžného standardu (i pro učiliště). Stav budov bude po převzetí vyžadovat náklady na opravy a rekonstrukce,  
jejichž výsledek nebude úměrný získanému efektu. Nicméně jak sami jistě víte na základě osobní návštěvy tohoto areálu,  
možnost postupného rekonstruování a udržení v provozu stále existuje, to ovšem za neprodleného majetkového převodu 
a za předpokladu zahájení rekonstrukčních prací v roce 2008. Faktem je, že současný technický stav budov umožní 
výuku „nadoraz“ nejvýše jeden , dva školní roky, ne více !!

Stále  opakovaně si dovolujeme upozornit orgány kraje na skutečnost, že dle našeho názoru by bylo 
mnohem vhodnější využít vlastní areál bývalého školního statku Tlustice č. 28 a postavit zde nový výukový objekt v  
investičním objemu cca 25 mil, třeba za přispění evropských finančních příspěvků a využitím služeb krajské rozvojové 
agentury pro čerpání prostředku EU. Tato cesta se jeví rychlá, jednoduchá stejně drahá a mnohem efektivnější. 

Zrušení SOU nepřipadá v úvahu. Meziročně se zde ve strojírenských „černých“ oborech navyšuje 
počet žáků, místní zaměstnavatelé zde zavedli stipendijní programy a jsou prakticky závislí na SOU jako zdroji  
kvalifikované pracovní síly – nástrojaři a zámečníci. V SOU bude v školním roce 2007/2008 studovat cca 100 žáků, 
příští školní rok se předpokládá opět rozšíření o další třídu zámečníků , tedy na 120 žáků.

Škola již 4 rokem opakovaně k 15.8. podává žádost o investici na zmíněnou stavbu výukového objektu 
pro SOU v Tlustici, učinila tak i roce 2007. 

Nyní, když proces převodu stávajícího areálu v Oseku  by mohl v horizontu cca 6 měsíců proběhnout,  
je třeba se zamyslet nad tím, co je pro školu a pro Středočeský kraj jako zřizovatele výhodnější a efektivnější. Zda 
převzít rozpadající se budovy a postupně je opravovat nemalými vklady nebo postavit za jednorázově vydanou (ale 
obdobnou) částku (cca 25mil) nový, plně vyhovující a funkční objekt na vlastním pozemku.

Stanovisko školy je v této oblasti jednoznačné, plně však respektujeme postup zřizovatele. Jen žádáme 
o jediné. Jasně a včas rozhodnout, kterou z naznačených cest budeme postupovat. 

Rovněž Rada školy se postavila svým dopisem za řešení postavit nové dílny v areálu 
Tlustice 28. 

Na základě mnoha jednání nakonec Rada kraje povolila vytvořit projektovou 
dokumentaci k novostavbě dílen z IF školy (cca 350 tis. Kč) a provést stavební řízení. 

Souběžné s tím byl schválen projektová záměr na využití prostředků EU z prioritní osy 
3, oblasti financování 3.3 rozvoj  venkova – výzva č. 25 infrastruktura školství – střední školy.

Projektový záměr
  
1. Název projektu
Novostavba výukového pavilonu dílen   Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hořovice, v  
areálu Tlustice 28
  
2. Typ projektu
Investiční 
  
3. Operační program/oblast podpory, příp. finanční mechanismus/priorita
Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy/Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova
  
4. Předkladatel projektu
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100
  
5. Cíl projektu
Zkvalitnění podmínek pro praktickou a teoretickou výuku.
  
6. Výchozí situace
Stávající areál učiliště je plně v  majetku státu a školou je užíván v  nájmu. Prostory jsou zcela nevyhovující  
jak   po stránce technické (stavby z  19. století), tak po stránce   bezpečnosti a hygieny práce.   Od dostavby 
před rokem 1950 nebyla provedena žádná větší oprava ani úprava prostor. Budovy jsou bez hromosvodů,   s  
nevyhovující elektroinstalací a osvětlením, ploché střechy jsou v  současnosti neopravitelné a do všech  
prostor jak školy, tak i dílen zatéká. Podlahy ve škole jsou dřevěné a shnilé, zrovna tak se rozpadají podlahy  
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v  dílenských prostorech. Učiliště nemá vlastní zdroj vytápění – kotelnu. Areál je vytápěn dálkově 
soukromou firmou, která pro velké ztráty tepla a vysoké náklady na topení pro SOU nemá zájem o další  
spolupráci. Vytápění, na které je škola v  současnosti napojena, prochází slévárnou, kterou firma nechce 
vytápět, ale uzavřít ji nelze, pokud má být dodáváno teplo do SOU. Elektrická energie je dodávána stejnou 
firmou, ale ta chce v  blízké budoucnosti (1 roku) ukončit dodávku, jelikož nejsou výrobci elektrické  
energie.
Od roku 2003 probíhá jednání o převodu movitého a nemovitého majetku z  vlastnictví státu do majetku 
kraje (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun – SOŠ a SOU Hořovice, Středočeský kraj,  
nečinnost, obstrukce v převodu). V  polovině roku 2006   byl uskutečněn bezúplatný převod movitého 
majetku z  vlastnictví státu do majetku Středočeského kraje. Nemovitý majetek nebyl dosud převeden – 
nemohou být prováděny opravy z krajských finančních prostředků, přestože se již jedná o havarijní stav.
Studie stavby byla zpracována již v  roce 2005. V  areálu Tlustice 28, který je   plně v  majetku 
Středočeského kraje a ve správě školy, je dostatek prostoru pro realizaci novostavby dílen učiliště, které 
budou sloužit   pro teoretickou i praktickou výuku žáků SOŠ a SOU oborů 23-51H/001 Zámečník, 23-
52H/001 Nástrojař a maturitního oboru 23-41M/001 Strojírenství (1. ročníků a částečně 2. a 3. ročníků, ve  
vyšších ročnících (2. a 3.) je praxe zajišťována jednotlivými výrobními podniky). Dojde tak k  propojení  
teorie s  praxí a k  implementaci nových technologií.   I když bude využito stávající vybavení, je nutné jeho  
doplnění moderními technologiemi, se kterými se absolventi setkávají v  praxi. Doplnění bude řešeno 
nákupem. Škola se svými strojírenskými obory má více než padesátiletou tradici a má v  regionu 
nezastupitelnou úlohu. Nabídka středního vzdělání ukončeného výučním listem je dána poptávkou firem po 
absolventech v  regionu i mimo něj (zámečník, nástrojař, obráběč kovů – doplněné absolvováním 
základního svářečského kurzu ve vlastní svářečské škole). Absolventi školy okamžitě nachází uplatnění na 
regionálním trhu práce. Žákům jsou až na malé výjimky poskytovány od 1. ročníku smlouvy s budoucími 
zaměstnavateli, od nichž je žákům poskytována finanční podpora tzv. stipendijní programy (v  1. ročníku až  
2000 Kč měsíčně, ve druhém 3000 Kč a ve třetím 4000 Kč měsíčně).
Navrhovaný projekt má podporu Úřadu práce Beroun, Hospodářské komory Beroun, místních  
spolupracujících firem.
  
7. Popis projektu
Jde o novostavbu monobloku čítající 4 dílny - frézárnu, soustružnu, nástrojárnu, svařovnu, 3 malé  
zámečnické dílny, 4 instruktážní učebny. Dále pak infrastrukturu – kancelář, šatny a umývárny,  
4 učebny. Vybavení bude realizováno dílem stávajícím vybavením učiliště a částečným nákupem.
Projekt má dvě hlavní aktivity: 
a)           vlastní stavba budov
Stavební řešení, dispoziční členění 
Provozní budova dílen bude zajišťovat výuku technické praxe studentů SOŠ a SOU Hořovice. Objekt bude 
umístěný v severovýchodní části areálu. 
Přípravné práce spočívají   v  geodetickém zaměření polohy a výškopisu a srovnání terénu (budova bude 
vystavěna na místě dřívější hospodářské stavby a na místě stávajících garáží na p.č. 1/16, k.ú Tlustice, které  
budou při zahájení akce zbourány).
Budova je navržena jako halový objekt s půdorysnými modulovými rozměry   72 x 22 m. Hala bude mít v  
podélném směru modulaci 12 x 6 m, v příčném směru 22 m a světlou výšku pod táhlo příčné vazby 3,2 m. 
Nosná konstrukce haly bude ocelová z válcovaných a tenkostěnných profilů s povrchovou úpravou 
provedenou   tryskáním a nátěry.
Základní nosný systém budou tvořit podélné vazby s rozponem 22 m. Příčná vazba bude   tvořena dvojicí  
sloupů a šikmých průvlaků s táhlem a věšadly, styk průvlaků ve vrcholu bude kloubový, sloupy v příčném 
směru budou vetknuté, v podélném kloubové. Sloupy a průvlaky budou z válcovaných profilů ekonomické 
řady („IPE“) doplněných ztužujícími příložkami, styky svařované a šroubované, kotvení sloupů předem 
zabetonovanými šrouby s hlavou a převázkami. Svislé nosné prvky budou doplněny štítovými sloupy  
ekonomické řady „IPE“. Mezi průvlaky příčných vazeb budou osazeny v rovině střechy vaznice z  
tenkostěnných profilů, mezi sloupy paždíky nesoucí opláštění haly. Zavětrování haly v podélném směru bude 
příhradové. Hala bude opláštěná sendvičovými panely tloušťky 80 mm (tep. izolant   polyuretan „PUR“), 
zastřešena bude opět sendvičovými panely tloušťky 80 mm (tepelný izolant polyuretan „PUR“). V 
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obvodovém plášti budou osazena plastová okna zajišťující osvětlení a větrání místností. Výškově bude  
podlaha dílen na jedné úrovni.
Technické zařízení budovy a napojení   na inženýrské sítě
-   zařizovací předměty budou napojeny na vnitřní rozvod splaškové kanalizace zaústěný do nové přípojky
-   svody ze střechy budou svedeny do ležatého rozvodu dešťové kanalizace a napojené na stávající dešťovou 
kanalizaci
-   všechny výtokové baterie budou napojeny na rozvod vnitřního vodovodu, který bude zásobovaný novou 
vodovodní přípojkou; příprava teplé užitkové vody bude zajišťována v přímotopném plynovém ohřívači
-   budova bude vytápěna teplovodním otopným systémem radiátory, zdrojem tepla budou dva plynové kotle  
umístěné v  kotelně; kotle budou zásobovány plynem z nové plynové přípojky.
-   všechny místnosti uvnitř dispozice, šatny, umývárny a svařovna budou vybaveny vnitřními rozvody 
vzduchotechniky
-   kabelová přípojka elektrického vedení – nízkého napětí bude napojena ze stávající pojistkové skříně  
umístěné na stávajícím objektu u vjezdu do areálu; délka přípojky cca 75 m
-   plynová přípojka bude napojena ze stávajícího hlavního uzávěru plynu „HUP“ osazeného na fasádě  
stávajícího objektu u vjezdu do areálu; délka přípojky cca 85 m
-   objekt bude zásobovaný novou přípojkou pitného vodovodu „polyetylen PE“   světlosti   „DN 65“ ze  
stávajícího uličního vodovodního řadu; délka přípojky cca 90 m 
-   ležatý rozvod splaškové kanalizace bude vyústěný do přípojky splaškové kanalizace polyvinylchloridu 
„PVC“ světlosti „DN 150“, která bude zaústěna do stávajícího kanalizačního řadu; délka přípojky 90 m;  
před zaústěním do kanalizačního řadu bude situována čistička odpadních vod
Budova bude dispozičně členěna na tyto místnosti:
- vstup, zádveří, komunikační chodba
- kancelář
- šatna zaměstnanců
- WC zaměstnanců
- šatna dívek (kapacita 50 žákyň)
- umývárna dívek
- šatna chlapců (kapacita 50 žáků)
- umývárna chlapců
- WC dívky
- WC chlapci
- 4 x učebna pro 30 žáků – učebny teoretické přípravy žáků 
- 3 x zámečnická dílna (12 pracovišť)
- frézárna (12 pracovišť)
- soustružna (12 pracovišť)
- sklad materiálu
- výdej materiálu
- nástrojárna
- svařovna (10 pracovišť)
- strojovna vzduchotechniky
- kotelna 
- výdej jídel – jídelna
- místnost úklidu
Do místnosti výdeje jídel budou dováženy hotové obědy, které budou dohřívány v mikrovlnných troubách a 
podávány.
Zastavěná plocha výrobní haly: 1626,7 m2                           
Obestavěný prostor:   8130 m3

b) vybavení a implementace moderních   technologií
Stroje – nové technologie budou implementovány vedle využití stávajícího movitého vybavení, které bude do 
objektu přeneseno ze stávajících prostor.
Nově bude pořízeno: 
a) školní výukový systém na výuku obrábění CNC – skládá se ze šesti pracovních stanic spojených s  
funkčním výukovým soustruhem a CNC frézkou
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b) CNC soustruh
c) CNC frézka
d) obráběcí centrum – stroj pro různé technologické operace (soustružení, frézování, předvrtávání) s  
pracovním módem v  tří až pětiosé souřadnicové soustavě
e) drátořez   – hloubička – elektrojiskrové obrábění
f)   měřidla – spektrometr, digitální 3D modelovací měřidlo, digitální tvrdoměry, 3D tiskárna
g) svářečské pracoviště – 10 míst (svářečské boxy, odsavače plynných emisí, svářečky)
Doplnění základního školního vybavení
a) vybavení prostředky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – rohože ke strojům, hasící přístroje,  
požární a únikové značení, bezpečnostní a nouzové osvětlení, vybavení skladovacích prostor, regály,  
odsávání zplodin, zařízení pro skladování nebezpečných látek, zařízení pro překonání nebezpečných situací,  
prostředky poskytování první pomoci, venkovní osvětlení   
b) zámečnické a nástrojařské nářadí –   zkušební modely hydrauliky a vzduchotechniky, bruska na úpravu 
nářadí, pneumatický škrabák, souprava na odjehlování, modely rohatky a západky
c) učebna výpočetních a informačních technologií – vybavení   15 žákovskými pracovišti a jedním 
učitelským pultem včetně speciálního nábytku
d) nábytek do čtyř učeben pro 30 žáků – celkem 120 židlí a 60 stolků
e) tabule   interaktivní 2 kusy, projektory datové   2 kusy,   notebooky 2 kusy
f) tabule keramické 2 kusy (po jedné do každé učebny)
  
8. Výsledky a dopady projektu
Realizace projektu přinese rychlé a optimální řešení akutní situace školy. Nahradí naprosto nevyhovující  
staré prostory původních dílen. 
Škola získá důstojné prostory, které vyhovují hygienickým a bezpečnostním normám, jako náhradu za 
současný stav. 
Realizací dojde ke zkvalitnění přípravy budoucích zaměstnanců v  nedostatkových oborech, dojde k  
částečnému uspokojení trhu práce v  regionu. 
Výhodná poloha školy – blízkost partnerských firem školy, průmyslové zóny Žebrák a dostupnost pro žáky 
nejen z   berounského okresu, ale i z  okolí Rokycan a Příbrami bez nutnosti ubytování.
  
9. Cílové skupiny
Žáci střední školy
  
10. Partneři projektu
-
  
11. Předpokládaná doba realizace projektu 
3/2009 – 4/2010
  

12. Rámcový rozpočet (včetně DPH) 
v  tis. Kč : viz tabulka: 
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Hlavní způsobilé výdaje  44 297

Cena vlastní stavby 30  200     

Příprava stavby – projekt, povolovací řízení 2 632

Zaměření a vyhotovení polohopisu a výškopisu 12

Vypracování inženýrsko – geologického průzkumu 30

Radonový průzkum staveniště                                                10

Vypracování projektu pro vydání stavebního povolení 340

Projektové práce – prováděcí projekt 1040

Bourací práce, doprava a skládka sutě, likvidace odpadu 1 200

Stavební dozor                    800

Autorský dozor                   130

Odpadové hospodářství, čistička odpadních   vod 1000

Poplatky, vedení účtu 5

Publicita 50

Vybavení a implementace nových technologií 9 480

Nábytek učeben 250

Interaktivní tabule, datové projektory 200

Keramické tabule 80

Školní výukový systém 800

CNC soustruh 1 500

CNC frézka 1 500

Obráběcí centrum 1 500

Drátořez – hloubička – elektrojiskrové obrábění 1 000

Měřidla 700

Svářečské pracoviště 1 000

Vybavení prostředky BOZP 250

Zámečnické a nástrojařské nářadí 300

PC, IT učebna – vybavení 400

Vedlejší způsobilé výdaje 1  150

Osobní náklady (HM, platy, odměna, prémie, SZ, ZP zaměstnanců pracujících na 
projektu na pracích přímo souvisejících s  projektem)

500

Služby firmy na zpracování žádosti 500

Výdaje na výběrové řízení 100

Odborné a znalecké posudky 50

Celkové způsobilé výdaje projektu 45 447 
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3. Finanční zdroje
Evropská unie (ERDF): 85 %....................38  629  950 Kč

Státní rozpočet:                         7,5 % ……………3  408 525 Kč

Zdroje žadatele:                       7,5 % ……..……..3 408  525 Kč

  Předkladatel projektu žádá o zajištění dispozičních zdrojů z  rozpočtu kraje na pokrytí  
výdajů spojených s  povinnou spoluúčastí ve výši 3  408 525 Kč (tj. 7,5 % z  celkových způsobilých výdajů 
projektu) a předfinancováním projektu ve výši 42  038  475 Kč (tj. 92,5 % z  celkových způsobilých výdajů 
projektu). Předfinancování bude realizováno v  souladu se směrnicí č. 61 k  využívání Fondu na 
předfinancování projektů spolufinancovaných z  fondů EU/EHP.

14. Návrh členů projektového týmu

Ing. Vladimír Kebert, CSc Ředitel školy,   vedoucí projektového týmu

Mgr. Alena Lhotáková Zástupce ředitele školy

Naděžda Tejčková Hospodářka školy 

Tento projektový záměr byl schválen následujícím rozhodnutím Rady kraje: 

Usnesení č. 023-18/2008/RK ze dne 14.07.2008 : 
 

Projektový záměr Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hořovice, Palackého 
náměstí 100 „Novostavba výukového pavilonu dílen  Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,  
Hořovice, v areálu Tlustice 28“

Rada kraje po projednání

I.  s c h v a l u j e  změny v projektovém záměru „Novostavba výukového pavilonu dílen  Střední odborné školy  
a Středního odborného učiliště, Hořovice, v areálu Tlustice 28“ dle přílohy č. 1 k Tisku č. 1243(2008)

II.  u k l á d á  vedoucímu Odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Radku Coufalovi, zapracovat do návrhu  
rozpočtu kapitoly 05 na rok 2009 finanční prostředky ve výši 3 408 525 Kč na kofinancování projektu Střední  
odborné  školy  a  Středního  odborného  učiliště,  Hořovice,  Palackého  náměstí  100  „Novostavba  výukového  
pavilonu dílen  Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hořovice, v areálu Tlustice 28“ a ve výši  
42 038 475 Kč na jeho předfinancování

Žádost o dotaci z prostředků ROP - projekt bude předložen k datu  14.11.2008 
Regionální rozvojové agentuře Středočeského kraje k vyřízení žádosti o dotaci. K datu této zprávy 
je již vydáno pravomocné stavební povolení, územní rozhodnutí, čeká se jen na přidělení dotace.
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25. Další činnost školy

25.1.   Realizace stipendijních programů pro technické vzdělávání.

Již třetím školním rokem se daří realizovat stipendijní podporu žáků tříletých 
oborů, jde o jeden z hlavních úspěchů školy v hodnoceném školním roce.

Ve vztahu k akutnímu nedostatku pracovních sil místních výrobních podniků dochází v 
rámci programu IQ auto i mimo něj k navazování velmi úzké spolupráce školy a podniků. 
Spolupráce spočívá hlavně ve vzdělávání budoucích zaměstnanců strojírenských podniků - „jim na 
míru“.  Do programů se zapojili podniky Mubea, Buzuluk, Kostal, Schwarzmüller a připravují se 
další. Na následujících zprávách je představen princip stipendijních programů pro naše žáky. 

Výstupem tohoto programu je jednak motivovaný žák, jednak program praxe je 
zaměřen na budoucího zaměstnavatele žáka – tedy adaptace v budoucím pracovišti a hlavně 
zajištění práce po absolvování školy nejméně na dalších 5 let. To způsobilo efekt, že škola prakticky 
nevykazuje žádné nezaměstnané. Druhým efektem je silná motivace žáků, jejich lepší chování a 
výsledky ve vzdělávání, neboť výše stipendia se odvíjí i od jejich prospěchu.

pokračijí programy, popsané v minulé výroční zprávě. Nově zavádí své programy firma 
Carrier (dříve Linde-Frigera, Beroun).

Níže uvedený text představuje její program: 

Carrier Refrigerátion Operation Czech Republic s.r.o.
nabízí Stipendiámí program pro žáky SOŠ / SOU Hořovice
Pro koho je stipendium určeno?
Pro žáky 1.-3. ročníků následujících učebních a studijních oborů:
23-52-H/001 Nástrojař 
26-51-H/003 Elektrikář - slaboproud 
2341M01     Strojírenství
2341M01     Strojírenství - ŠVP "Technologie a konstrukce" 
2341M01     Strojírenství - ŠVP "Informatika ve strojírenství"

Co musí uchazeč splňovat, aby byl zařazen do stipendiárního programu?
Spolehlivost a přístup k práci
Zájem o vybraný obor
Dobrý prospěch v profilových předmětech
Ochota na sobě pracovat
Jaká je výše stipendia?
1.                            ročník      0-10 000 Kč za 1 pololetí
2.                           ročník      0-16 500 Kč za 1 pololetí
3.                          ročník      0 - 24 500 Kč za 1 pololetí
Na čem závisí výše vyplaceného stipendia?

● Spolehlivost a chování žáka 
● Docházka na vyučování 
● Počet zameškaných hodin 
● Plnění pracovních úkolů 
● Kázeňské přestupky
● Výsledky žáka
● Prospěch v odborných předmětech
● Prospěch v odborném výcviku a hodnocení mistra

Jaké výhody plynou pro účastníky stipendiárního programu?
Carrier: 
Cílená příprava na budoucí povolání
Rozvoj přímo v praxi - následná vyšší cena žáka na trhu práce
Po absolvování školy možnost zaměstnání v atraktivní nadnárodní
společnosti (viz přehled nabízených pracovních pozic na druhé straně)
Finanční motivace - orientovaná na konkrétní výsledky
A United Technologies Company
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25.2 . Další projektová činnost školy
Škola je partnerem projektu agentury N+N , s.r.o, pod názvem „Základní a střední školy společně – 
praktickými zkušenostmi k rozvoji a zvyšování kompetencí“.  pod číslem CZ.1.07./1.3.04/01.0004 
Projekt je řešen od června 2008 a bude ukončen v příštím školním roce, kdy bude ve výroční zprávě 
2008/2009  vyhodnocen.
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26.  Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy

I. Hospodářský výsledek 2007 a jeho užití
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II. Základní údaje o hospodaření školy .   Pro představu o hospodaření školy dále uvádíme rozvahu a výsledovku k 30.6.2008 : 
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26.1 Komentář k ekonomické části-stručné zhodnocení ekonomické situace za dané 
období, včetně nově pořízených významných  investic nebo dokončených velkých oprav. 
V případě, že PO skončila (skončí) ve ztrátě,  stručné zhodnocení jejich příčin a navrhnout  
opatření k jejímu odstranění.

 a) Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena, 
hodnocení k datu  31.12.2007.

Slovní vyhodnocení ekonomických údajů hospodaření organizace a doplňkové činnosti

a) Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena.
 
Základním posláním organizace je provádění výuky a vzdělávání žáků v souladu se schválenými 
studijními programy a v souladu s Rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení. 
V roce 2007 k 31. 12. činily celkové náklady hlavní činnosti 28 541 116,50  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 29 210 037,44 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši  668 
920,94 Kč. Z tohoto hospodářského  výsledku Kč činí příjem z úroků z prodlení ve výši 194 022,50 
Kč od ZD Mořiny za soudně vymáhané nájemné technických zařízení STRANGO z min. let. HV k 31. 
12. 2007 také tvoří úsporu ve spotřebě tepla v učilišti Osek ve výši 352 tis. Kč.
Zlepšený hospodářský výsledek včetně doplňkové činnosti, tj. po zdanění 677 352,56 Kč plánujeme 
finanční prostředky z části použít na projekt nové výstavby učiliště v areálu
bývalého školního statku v Tlustici. ( projekt NUTS 2-podpora venkova, zajištění vlastního
podílu na financování projektu)
 
Za účelem přímého financování výuky žáků – přerozdělení státních prostředků byly vynaloženy 
následující částky: 
Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………14 238 813,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………  4 952 198,-- Kč
Příděl do FKSP: ………………………………………………….    281 052,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochranné  pomůcky, cestovné, 
náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů
                                           ………………………………………     329 074,-- Kč
Z částky 329 074,-- Kč bylo mimo jiné pořízeno na výuku :
1) měřící přístroje /tloušťkoměr, siloměr, test. stojánek/ ……….       57 888,10 Kč
2) l ks data projektor HITACHI ED-X22                        ……….       24 871,-- Kč
 
Účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:
 - dotaci v rámci SIPVZ – program na podporu pokrytí konektivity škol ve výši 
   19 457,-- Kč jsme vyčerpali celou.
- dotaci v rámci DVVP k nové maturitní zkoušce ve výši 9 894,-- Kč jsme použili
    na účastnické poplatky za semináře k nové maturitě ve výši  Kč 7 100,-- a na cestovné
    pedagogických pracovníků ve výši 981,-- Kč, tudíž celkem jsme vyčerpali 8 081,-- Kč.
    Nevyčerpanou částku tj. 1 813,-- Kč jsme v rámci finančního vypořádání dotací z MŠMT
    za rok 2007 vrátili na ú. KÚSK. 
 
 
3.2  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy - 
Dodatek č. 4 zřizovací listiny pod č.j.15514/2003/ŠKO ze dne 17. září 2003 mění na základě změny v 
síti škol název organizace na : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
Palackého náměstí 100, a nově vymezuje majetek, který má škola ve své správě a vymezuje nové 
okruhy doplňkové činnosti.
Celkové náklady DČ činily k 31.12.2007………………………………… 1 148 461,09 Kč
Celkové výnosy DČ činily k  31.12.2007 ………………………………..  1 187 612,71 Kč   



------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk ……………………………………………………………….     +  39 151,62 Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Výuka výpočetní techniky – kurzy SIPVZ: ......................................          +     22 870,60 Kč
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..          +     14 636,98 Kč 
v ubytovně SOU Osek:      ……………………….           –     31 103,90 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………………+     29 229,63 Kč
Výuka jízdy traktorem:  …………………………………………………. +           418,-- Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………………+        3 100,31 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ……………………………………………………………… +    39 151,62 Kč
 
Ubytování osob v ubytovně SOU Osek k 31. 8. 2007 skončilo.
 
3.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
       V roce 2007 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto
       finanční prostředky:
       - příspěvek na nájemné ve výši 498 900,-- Kč, vyčerpáno ………....         451 606,84 Kč
       - příspěvek na odpisy DHM ve výši 666 078,-- Kč, použito ……….         701 431,15 Kč
 
         Schválený odpisový plán včetně zaslané úpravy plánu účetních odpisů ze dne 
         22. 11. 2007 na KÚSK činí celkem 702 628,80 Kč. Rozdíl mezi schváleným odpisovým 
         plánem a použitím příspěvku na odpisy DHM ve výši 1 197,60 Kč hrazen z prostředků 
         doplňkové činnosti za majetek využívaný právě v dopl.čin.
          
Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 
  1) Tiskárna HP – 3 ks                            ………………………………..            15 892,-- Kč
  2) Uklízecí souprava                              ……………………………….               5 670,-- Kč
  3) PC AMD  – 17 ks pro vybavení učebny
                          2 ks pro vyučující
                          1 ks pro mzdovou účetní    ……………………………            225 627,-- Kč
      / hrazeno z části provozní dotace na počítačové vybavení ve výši 129 480,-- Kč/
 
  4) výměna podlahových krytin / do učeben, úkl.míst. a kabinetu  …….            42 558,-- Kč
      / 29 tis. Kč hrazeno v rámci prostř. z pronájmu /
  5) rohože ke strojům v SOU – 21 ks      ……………………………….             56 956,80 Kč
  6) školní nábytek do 2 učeben                ……………………………….           115 032,-- Kč
      / 41 tis. Kč hrazeno v rámci prostř. z pronájmu /
  7) keramické tabule – 4 ks
      korkové tabule    - 10 ks                     ……………………………….              49 221,-- Kč
  8) nádobí pro ŠJ                                      ……………………………….               4 933,20 Kč
  9) plošinový vozík pro ŠJ                       ……………………………….                5 739,09 Kč
10) univerzální plátna – 2 ks                     ……………………………….                7 071,-- Kč
11) zpětné projektory KINDERMANN – 2 ks  …………………………               23 562,-- Kč
12) Data projektor HITACHI – 1 ks         ……………………………….               24 871,-- Kč
13) Mini systém PHILLIPS na výuku AJ – l ks   …………………………                 4 790,-- Kč
 
14) nábytek – 4 ks stolků pod zpětný projektor
                       3 ks věšáků
                      28 ks kanc židlí – do učebny, kabinetů, kanceláře
                        8 ks stolů do učebny       ……………………………….             114 535,80 Kč
15) mikroskop SM 3E – l ks                   ……………………………….              13 000,-- Kč
16) notebook včetně tašky – l ks – hospodářka  ……………………….              14 850,-- Kč
17) plastový kontejner – l ks                  ……………………………….                7 803,-- Kč
18) programové vybavení včetně zakoupených licencí na nové PC ….             172 299,20 Kč
 
        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.  položky)



 
  1)  oprava elektroinstalace-rozvod k PC v učebně      ………………                 27 357,-- Kč
  2)  osvětlení vstupu školy čp. 100                              ………………                 24 251,-- Kč
  3)  výměna světel na pokojích DM                            ………………                  44 040,20 Kč
  4)  instalatérské práce včetně materiálu na pokojích DM  …………                  25 179,80 Kč
  5)  dodávka a montáž plastových oken na DM          ………………                  52 748,-- Kč
  6)  dodávka a montáž postranních vchod  dveří čp. 100    ………………                  42 838,-- Kč
  7)  rozšíření zásuvek v učebnách čp. 100                   ………………                    6 340,-- Kč
  8)  malování vstupního vestibulu čp. 100                   ………………                  23 993,-- Kč
  9)  elektromontážní  práce včetně materiálu- odstranění závad po revizi
       elektro v SOU                                                        ……………….                 94 010,-- Kč
 10) revize zařízení  v úhrnné výši                               ………………..                 67 797,60 Kč
 
Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
 
Na vybavení školy nábytkem a výměnu podlahových krytin, č. akce 105115 3012 – 2007/ 5023255 
schválené usnesením č. 060-4/2007/RK ze dne 7.2.2007, bylo poskytnuto z příjmu
z pronájmu pod UZ 014 Kč 70 000,--.
 
Byl nakoupen školní nábytek v hodnotě 59 309,60 Kč do jedné učebny  a byla provedena 
výměna podlahových krytin v učebně a úklidové místnosti ve výši 29 000,-- Kč.
Celkové finanční prostředky činily 88 309,60 Kč. Rozdíl 18 309,60 Kč byl hrazen 
z provozních prostředků v rámci dotace na rok 2007.
 
 
 
3.4 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2007:
 
účet 31100 -Odběratelé: …....................................213 648,92 Kč. Položky této skladby jsou splatné v 
1/2008- jedná se o nedoplatky stravného. Pohledávky pochází z daného účetního období a období za 
listopad 2007. Nedoplatky za ll/2007 jsou dosud nevyrovnané z technického problému v inkasních 
příkazech plateb. Během měsíců ledna a února r. 2008
budou platby vyrovnány.
 
Účet 31101 – Odběratelé bývalého ŠS Hořovice ..344 113,10 Kč
Dle saldokonta ŠS Hořovice / zrušeného v roce 1999/ je v soudním řízení pohledávka – p. Voříšek – 
pronájem zvířat 344 113,10 Kč. Dědické řízení po V.Voříškovi není dosud pravomocně ukončeno.
___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: ........................  150 244,40 Kč. Pohledávky pochází z daného 
účetního období až na pohledávky vymáhané  soudní cestou:
Fa  firmy V. Dudl Osek v celkové výši ...............   14 757,50 Kč za podnájem nebyt.prostor 
od 7/2005 do 2/2006
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ ……………………  48 747,-- Kč, z toho jsou vymáhané pohledávky 
soudním řízením: 
Fa 2/99 Špak Vyškov …………………………..     4.100,-- Kč, OS Vyškov svým usnesením
nařídil výkon rozhodnutí srážkami z platu povinného, dosud nebylo nic uhrazeno, povinný
má přednostnější pohledávky dle sdělení zaměstnavatele. Na KÚSK jsme podali žádost
o odpis této nedobytné pohledávky.
Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..    3 120,-- Kč  /platba je JUDr.Slavíka-
                                                                               pověřený likvidací OPS SOU Osek /
Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.
 
Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………  15 886,87 Kč
Pohledávky jsou z daného účetního, jedná se o režii doplňkové činnosti za r. 2007, uhrazeno v 1/08.
 
Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  .........................    22 309,--Kč
Jedná se o refundaci mezd  12/2007 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 1/ 2008.



___________________________________________________________________________
 
Účet 32101 - Dodavatelé …......................................114 172,50 Kč
Faktury z 12/ 2007,  uhrazené v 1/ 2008. 
___________________________________________________________________________
Účet 32103 – Dodavatelé FKSP  …………………..      2 400,-- Kč
Faktura z 12/2007, uhrazená v 1/2008
 
účet 32190 - Dodavatelé VHČ …...............................104 940,60 Kč 
Faktury z 12/ 2007,  uhrazené v 1/ 2008. 
účet 32506 -  Ost. závazky       ………………………   4 170,-- Kč
Jedná se odměny účňů za praxi v ciz. org., vyplacené v 1/08
 
účet 32590 – Ost. závazky        ……………………… 15 235,30 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – režie obědů doplň. činnosti 7- 9/07, režie ubytování DM 1-
12/07, uhrazené v 1/08. 
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………   98 053,16 Kč
Odvedeno v I/IV/2008. Jedná se o pronájmy nebytových prostor za IV/IV/07 ve výši    24 750,-- Kč, 
pronájem  za účelem umístění technologie transf. stanice za r. 2007 ve výši 21 753,-- Kč, vratku 
přímých výdajů ve výši 4 257,-- Kč a vratku za příspěvek na nájemné
ve výši 47 293,16 Kč.
 
 
3.5      Investiční akce a velké opravy
 
Schválené použití IF v roce 2007 celkem : …….........            80 000,-- Kč
 
Schválené investiční akce:
 
Oprava hraniční zdí pozemku školy       ………….. ……             80 000,-- Kč
 
V měsíci červnu 2007 byla zahájena další část oplocení pozemku a 1. 7. 2007 bylo dílo 
předáno bez závad firmou Milan Hájek, Nový Jáchymov v částce 41 927,50 Kč. Spolu s oplocením z 
m. r. firmou HMS Žebrák ve výši 52 175,-- Kč bylo v měsíci 7/07 dáno
do užívání.
Nerozdělený investiční fond ponecháváme v rezervě ve vztahu k očekávanému převodu
areálu SOU do vlastnictví kraje z ÚZSVM Praha, respektive bude použit pro zajištění novostavby – 
úpravy areálu Tlustice čp. 28 ( dojde-li ke schválení projetku ).  
 
 
 
3.6       Provedení finančních kontrol v roce 2007
 
V roce 2007 nebyly provedeny žádné finanční kontroly. 
 

 



b)  Zhodnocení  stavu  úkolů  z  hlavní  činnosti,  pro  kterou  byla  organizace  zřízena, 
hodnocení k datu 30.6.2008

Slovní vyhodnocení ekonomických údajů hospodaření organizace a doplňkové 
činnosti

 

3.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
      
Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 

1) kancel. křeslo pro vedoucí ŠJ      ……………………….                     5 928,-- Kč
2) 2 ks plochých monitorů do učebny PC strojů    ………..                      9 496,-- Kč
3) 16 ks plochých monitorů k výuce psaní na stroji  ……...                    54 245,-- Kč                       
4) 3 ks tiskáren pro ped. prac. …………………………….                      8 684,-- Kč
5) Dodávka a instalace školního zvonění v čp. 100 ……….                    20 020,-- Kč
6) Souprava na čištění oken  ………………………………                      4 970,-- Kč
7) software SMILE Editor ŠVP pro stř.školy ……………….                    16 000,-- Kč  

 
 
 
 
        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 
1)  Instalace světel a zásuvek v čp. 100      ………………                            13 519,60 Kč
2) Oprava zdroje u HP – dataprojektoru    ………………                               5 355,--  Kč
3) Odstranění havarijního stavu kanalizace l učebny …...                           114 007,50 Kč
 
3.4 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
Usnesením č. 6-24/2008/ZK ze dne 25. 2. 2008 byla schválena akce č. 105 415 3010-2008/5023358 na 
výměnu podlahových krytin a vybavení učebny školním nábytkem v objemu 100 000,-- Kč. 
V červnu 2008 byl prozatím dodán školní nábytek v celkové částce 75 612,60 Kč. 
Prostředky z KÚSK nebyly zatím poukázány na účet školy.
 
3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2008:
 
účet 31100 -Odběratelé: …....................................     114 915,92 Kč. Položky této skladby jsou splatné v 
7/2008- jedná se o nedoplatky stravného. Pohledávky pochází z daného účetního období.
Účet 31101 – Odběratelé bývalého ŠS Hořovice …        344 113,10 Kč
Dle saldokonta ŠS Hořovice / zrušeného v roce 1999/ je v soudním řízení pohledávka – p. Voříšek – 
pronájem zvířat 344 113,10 Kč. Dědické řízení po V.Voříškovi není dosud pravomocně ukončeno.
___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: .................                   211 640,-- Kč. Pohledávky pochází z daného 
účetního období až na pohledávku vymáhanou  soudní cestou:
Fa  firmy V. Dudl Osek v celkové výši ...............  14 757,50 Kč za podnájem nebyt.prostor od
7/2005 do 2/2006. Usnesením OS Beroun ze dne 10.4.2008 byla nařízena exekuce.
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………             148 816,50 Kč, z toho jsou vymáhané pohledávky 
soudním řízením:   
Fa 2/99 Špak Vyškov ………………………….                        4.100,-- Kč, OS Vyškov svým usnesením 
nařídil výkon rozhodnutí srážkami z platu povinného, dosud nebylo nic uhrazeno, povinný má 
přednostnější pohledávky dle sdělení zaměstnavatele. Na KÚSK podána žádost o odpis nedobytné 
pohledávky.
Fa č. 22/03 P. Fedorko, Rokycany  ……………..                       3 120,-- Kč 
        /Platba je u JUDr. Slavíka pověřený likvidací OPS SOU Osek /
Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.
 
 
 



Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………….             11 920,98 Kč
Pohledávky jsou z daného účetního, jedná se o režii doplňkové činnosti za 1-6/08, uhrazeno v 7/08.
 
Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  ...........................              20 428,--Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2008 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2008.
___________________________________________________________________________
 
účet 32101 - Dodavatelé …........................................              51 869,20 Kč
Faktury z 6/ 2008,  uhrazené v 7/ 2008,  až na fa za náhradu zcizených věcí v SOU.Úhrada bude provedena 
po plnění od pojišťovny.
 
účet 32190 - Dodavatelé VHČ …...............................            181 272,30 Kč 
Faktury z 6/ 2008,  uhrazené v 7/ 2008, až na fa za náhradu zcizených věcí v SOU. Úhrada
bude provedena po plnění od pojišťovny. 
účet 32501 -  Ost. závazky      ………………………            169 333,-- Kč
Jedná se o přeúčtování energií podnájemcům za I. pol../08., o které je méně v nákladech.
účet 32590 – Ost. závazky        ………………………              9 480,05 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – režie obědů doplň. činnosti 1- 6/08, uhrazené 
v 7/08.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………              24 750,-- Kč
Odvedeno v III/IV/2008.
 
3.6  Investiční akce a velké opravy
 
Schválené použití IF k 30. 6. 2008 celkem                            850 000,-- Kč
 
Schválené investiční akce:
 
– Projektová dokumentace pro Novostavbu výukového pavilonu dílen v areálu Tlustice čp. 28 

……….....................................................................       400 000
– Přestavba šatny a klubovny DM, Masarykova 387, Hořovice …….       150 000,-- Kč
-     Osobní užitkový automobil Dacia  ………………………………...       300 000,-- Kč
 
Na základě smlouvy o dílo s projektovou kanceláří Ing. Milanem Sigmundem, Příbram, byla uhrazena fa ve 
výši 384 370,-- Kč na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „Novostavba výukového pavilonu 
v areálu Tlustice čp. 28“ v rámci ROP. Dále byla uhrazen projekt ve výši 5 700,-- Kč na „Přestavbu šatny a 
klubovny DM“, ul. Masarykova čp. 387 Hořovice.
V červnu 2008 byl nakoupen osobní užitkový automobil Dacia Logan v hodnotě 286 900,-- Kč. Dne 5. 6. 
2008 byl předán do používání našemu odloučenému pracovišti SOU Osek.
 
Zbývající nerozdělený investiční fond ponecháváme v rezervě ve vztahu stavby dílen pro 
SOU v areálu Tlustice čp. 28 na vybudování případné přípojky el. energie.
 
 
3.5       Provedení finančních kontrol v roce 2008
 
Na základě oznámení České školní inspekce proběhla v naší škole kontrola ve dnech 
5. 2. – 7. 2. 2008. Inspektorkou Bc. H. Vejdovskou bylo provedeno hodnocení školy za r. 2004, 2005 a 
2006 z hlediska přidělování prostředků do rozpočtu školy.
 



27. Bezpečnost a ochrana zdraví

V září 2005 bylo provedeno opakovací školení o BOZP pro zaměstnance SOŠ a 
SOU Hořovice v souladu s aktualizovanou osnovou dle platných právních předpisů.

Během školního roku byly prováděny bezpečnostním technikem ve spolupráci se 
zástupci školy pravidelné a nepravidelné kontroly dodržování bezpečnosti  a ochrany žáků, 
studentů, učňů, a to jak v praktické, tak teoretické výchově. Ze všech kontrol byly napsány 
zápisy, v případě zjištěných závad a nedostatků byly stanoveny odpovědné osoby a termíny 
odstranění těchto závad.

Vzhledem k povaze výuky jak v oblasti teoretické, tak zvláště praktické (dílny) je 
nutné  věnovat  zvýšenou pozornost  při  kontrole  BOZP odloučenému pracovišti   učiliště  v 
Oseku-Neptunce. Toto potvrdila i namátková kontrola KHS Praha, územní pracoviště Beroun, 
která  proběhla  v  měsíci  dubnu  2006.  Ta  ve  svém  kontrolním  zjištění  upozornila  na 
nevyhovující  sociální  a  hygienická  zařízení.  Pokud  by škola  tyto závady neodstranila  do 
začátku nového školního roku 2006-2007, hrozil ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví 
zákaz provozu výuky v těchto objektech. Z tohoto důvodu rozhodlo vedení školy o provedení 
úprav v budově jedné z ubytoven na  šatny a sociální zařízení pro učně a mistry odborné 
výuky, a to i přesto, že nemovitý majetek není ani po třech letech převeden do vlastnictví 
Středočeského kraje. 

V měsíci květnu a červnu 2006 byly v  rámci prověrek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  provedeny kontroly ve všech objektech SOŠ a SOU Hořovice a z každé z 
nich  vyhotoven  zápis  o  zjištěných  závadách  a  nedostatcích  s  uvedeným  termínem  a 
odpovědností při odstranění. 

V průběhu školního roku 2005-2006 došlo ke dvěma evidovaným úrazům dítěte, 
žáka a studenta. Z toho jeden byl způsoben při tělocviku – poranění kotníku nohy, druhý se 
stal  při  praktické výuce  učňů –  došlo  k  sečné ráně  na  prstu  pravé  ruky.  Oba úrazy byly 
odškodněny v rámci pojištění zodpovědnosti školského zařízení.

U  smluvního  lékaře  závodní  preventivní  péče  jsou  prováděny  pravidelné 
prohlídky ke zjištění zdravotního stavu pro výkon povolání. 

V rámci výkonu povolání se někteří zaměstnanci zúčastnili  školení o odborné 
způsobilosti pro výkon práce, např. řidiči referentských vozidel, obsluha kotelny, obsluha el. 
zařízení.  Zároveň  odborné  firmy uskutečnily  revize  vyhrazených  technických  zařízení  ve 
všech objektech školy.

28. Závěr
Uplynulý školní rok lze považovat za průměrný. Podařilo se dále částečně 

zkvalitnit prostředí učeben, kabinetů a společných prostor ve škole, škola intenzívně pracovala 
na tvorbě školních vzdělávacích programů pro obor Strojírenství.  Vybraní zaměstnanci školy 
úspěšně pokračují v doplnění své kvalifikace. 

 Škola udržuje a modernizuje  počítačovou síť, všichni pedagogové mají přístup 
do školního informačního systému. Podmínky úrovně IT splňují standardy, vyhlášené MŠMT 
ČR pro rok 2007. 



Rovněž se s úspěchem podařilo zavést nový studijní obor Informatika v 
ekonomice, který alternuje Ekonomiku zemědělství a výživy. Přetrvává problém s naplněností 
SOU, jeho kapacita je naplněna jenom z 88%. Řešení nastává v dojednaných stipendijních 
programech pro naše učně na základě smluv s výrobními podniky. 

Škola je velmi spokojena s rostoucím zájmem o studium. To se projevuje ve 
stabilitě zájmu o všechny (záměrně různorodé) obory ve škole, hlavně ochranu životního 
prostředí. Velký zájem o informatiku sice připisujeme jejímu čerstvému zavedení ale obor  se 
svou náplní zdá být perspektivním a důstojným nástupcem ekonomiky zemědělství. Škola by 
ráda otevřela více tříd oboru strojírenství, není však doastatek žáků. Právě skutečnost, že 
regionální školy musí čelit stálému snižování populace a tím počtů žáků nás nutí neustále 
zvyšovat vybavenost a kvalitu. To se povedlo právě na součásti střední školy.  

Za velký úspěch považujeme i realizaci sportoviště – víceúčelového hřiště na 
školním pozemku a velkou rekonstrukci kotelny na budovách domova mládeže a učebního 
pavilonu Masarykova 387. 

Škola se aktivně zapojila do programu autoevaluce školy – programy Vektor, 
Kvalita a Maturita nanečisto 2006. 

Na velmi dobré úrovni pracují školská zařízení – domov mládeže a školní jídelna 
– viz zprávy. 

Velkým kladem je i postupné naplňování koncepčního záměru – totiž že škola se 
stává centrem vědění pro region. To naplňujeme úzkou spoluprací se sociálními partnery – UP 
a HK, fyzicky pak realizací školení SIPVZ, realizací podnikových odborných kurzů, 
speciálními kurzy pro svářeče, správce IT a podobně. 

Úspěchem jsou  i četná vítězství našich žáků v odborných a sportovních 
soutěžích, kterých se tradičně účastníme, ale to již přesahuje rámec této zprávy. 

Za krok vpřed lze považovat i zapojení do projektů OPRLZ – ekogramotnost 
pedagogů středních škola a modulový program osobního růstu. 

 Tento rok byl po řadě roků, kdy škola řešila materiální podmínky své činnosti, 
prvním rokem, kdy alespoň hlavní složka školy (střední škola) na Palackého náměstí 100 
pokračovala v běžné školské práci. Prioritou pro ředitelství v materiální oblasti bylo prosazení 
řešení budoucnosti SOU.

Ekonomicky je škola zisková jak v doplňkové tak i hlavní činnosti. Zisk školy 
byl rozdělen do fondů se zvláštním důrazem na investiční fond tak, aby škola byla schopna 
reprodukovat a zvyšovat své materiálně-technické zázemí. 

Vypracovali: 

Ing. Vladimír Kebert CSc, ředitel školy

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:

Podpis ředitele a razítko školy:

Zprávu četli : 
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