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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ 
 ROK  2008/2009

Struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 
7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 
zpráv  a  vlastního  hodnocení  školy.  Výroční  zpráva  školy  je  současně zpracována  v souladu se 
směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 „Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho 
příspěvkových organizací“.

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována za období předcházejícího školního roku, 
základní  údaje  o  hospodaření  školy  jsou  uvedeny  za  kalendářní  rok  2008 a  dále  je  čerpáno  z 
uzávěrky 1. pololetí 2009. Výroční zpráva je po projednání ve školské radě a po schválení školskou 
radou  předložena   zřizovateli  a  zveřejněna   ve  škole  a  na  internetových  stránkách  školy 
www.soshorovice.cz 

1. Základní údaje o škole

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  se upravil počet 

žáků oboru 2352H/001 Nástrojař na 120 žáků, dále rozhodnutím č. j. 
75877/2008/KUSK se upravila kapacita 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, odloučené pracoviště Osek 281
 – tel/fax: +420 311572273, 

Školní jídelna SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100:  
+420 311516439, 
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Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

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, služ. mobil: 731582691

zástupce stat.orgánu (statutární zástupce): Ing. Jiří Hudec
jhudec@soshorovice.cz  služ. mobil: 603550938

zástupce ředitele pro praxi: Mgr.Bc. Alena Lhotáková
sou_buzuluk@cbox.cz   ; služ.mobil: 731582655

vedoucí vychovatel domova mládeže: Oldřich Chlup
chlup@soshorovice.cz ; tel.domov mládeže:+420 311512180

Seznam členů školské rady 
(koho zastupují):

Předsedkyně: Mgr. Dana Kučerová, učitelka školy, zástupce  
zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků; 
člen: Ing. Ivana Krausová, zástupce pedagogických pracovníků 
školy; 
člen: p. František Štěpnička, zástupce pedagog. pracovníků školy;
člen: Mgr. Pavel Schneider, zástupce zřizovatele;
člen: Bohumil Taraba , zástupce zřizovatele;
členka: Věra Brotánková, zástupce zákonných zástupců nezletilých 
žáků a zletilých žáků.
Rada školy konala své  úvodní zasedání 23. 2. 2006 do vydání této 
zprávy pracuje v uvedeném složení.

2. Charakteristika školy
2.1   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. 

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

2.2. Postupný seznam (historie) dřívějších dokumentů právního předchůdce současné školy:

Právní předchůdce současné školy, SZeŠ Hořovice byla do 30. 6. 2001 státní střední odborná 
škola, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 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 č.j. 21 928/93-27 ze dne 14. 9. 1993, dodatek zřizovací listiny č. 1 č.j. 27413/94-60 ze dne 
16. 12. 1994 staví školu jako příspěvkovou organizaci. Poslední rozhodnutí, konkretizující činnost 
organizace má č.j. 30/750/98-21 z 1. prosince 1998 a dodatek č. 2 č.j. 30574/98-21 ze dne 9. 11. 

mailto:kebert@soshorovice.cz
mailto:chlup@soshorovice.cz
mailto:sou_buzuluk@cbox.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
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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, č.j. 27916/2000-21, který vymezuje 
majetek školy s ohledem na majetek, který na školu přešel sloučením se školním statkem. 

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 č.j. 
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, 
č.j. OŠMS 3056/2001 s účinností od 1.7.2001. Od 1. ledna 2002 byla dodatkem zřizovací listiny č.1 
č.j. 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.

d) Následující dodatky zřizovací listiny: 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny pod č.j.: 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 č.j. 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.

Škola rozšiřuje doplňkovou činnost o: pořádání odborných kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
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Dodatek č. 5. zřizovací listiny č.j. 19762/2003/ŠKO  mění vymezení správy nemovitého majetku 
ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. 9. 2003.  

Dodatek č. 6 zřizovací listiny č.j.9045/2205/ŠKO mění vymezení hlavního účelu a předmětu
činnosti podle zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění, prováděcími 
předpisy. Příspěvková organizace sdružuje: 
- Střední odborná škola – dle § 57 zákona č. 561/2004 Sb.
- Střední odborné učiliště – dle § 57 zákona č. 561/2004 Sb.
- Domov mládeže – dle § 117 zákona č. 561/2004 Sb.
- Školní jídelna – dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb.
Středočeský kraj doplňuje doplňkovou činnost o hostinskou činnost.
Dále Středočeský kraj mění Přílohu ke zřizovací listině „Vymezení nemovitého majetku ve 

vlastnictví Středočeského“ kraje ke dni 1. ledna 2005.
Dodatek č. 7 zřizovací listiny č.j. 2483/2006/ŠKO aktualizuje vymezení nemovitého majetku ve 

vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dne 1. 6. 2005.

2.3  Poslední platná rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení jsou: 
- vydáno dne 20. 5. 2002 a zahrnuje změnu stavu po sloučení škol: 
č.j. 19 625/02-21 mění zařazení školy od 1. 1. 2001 následovně: (kopie rozhodnutí);
- vydáno dne 12. 6. 2003 a zahrnuje změnu stavu po budoucí právní změny rozsahu organizace: 
č.j. 32308/02-21 mění zařazení školy od 1. 9. 2003 s ohledem na změnu názvu a zařazení součásti 

Střední odborné učiliště;
- č.j. 31210/03-21 ze dne 18. 12. 2003 zařazuje obory Provozní technika do sítě škol a školských 

zařízení;
- č.j. 30583/04-21 ze dne 25.1.2005 zařazuje obor Přírodovědné lyceum do sítě škola a školských 

zařízení.
 
 Počty žáků školy

K datu 30. 9. 2008 škola vykazovala následující počty žáků (dle údajů zahajovacích výkazů roku 
2008/2009) :

Studenti oborů 6341M, 6443M , 1601M,  ……...………………… 213 studentů
Studenti oboru 2341M …………………………………………….   88 studentů
Studenti dálkové studia – provozní technika ………………………    6 studentů
Střední odborné učiliště  ……………………………………………121 žáků
------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem :  …………………………………………………………... 428 žáků

Domov mládeže ke dni 31.10.2008 ………………………...   28 ubytovaných žáků
Počet stravovaných (včetně externích škol) k 31.10.2008 ….           401 strav. osob,
z toho dětí ...............................................................................            329
           zaměstnanců ................................................................              72
Přepočtený počet zaměstnanců k 30. 6. 2009 činil: ……….               59,544      
z toho pedagogičtí pracovníci .........................................................    39,383                  
           nepedagogičtí pracovníci ........................................................                20,161 

2.4  Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, další místa 
poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (počet, adresy), prostorové zabezpečení 
výuky, materiální vybavení apod.) 

Ke kapitole platí prakticky stejný text, jako v minulých výročních  zprávách. 
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 - Neptunka č.p. 281, kde škola na 
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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 stále nevyhovující a škola je užívá z nouze. 
Oproti minulým zprávám se špatný stav zde dále prohloubil.  Zmíněné zhoršení stavu způsobilo 
nutnost od 1. 9. 2008 vyučovat teoretickou výuku tříletých oborů Nástrojař a Zámečník v plném 
rozsahu v Hořovicích na pracovišti školy Masarykova 387. V Oseku se nyní používají jenom dílny. 
Nájemní vztah škola ponechá jenom do doby vybudování nových dílen v Tlustici 28.

Úřad pro zastupování státu sice schválil převodní smlouvu, o kterou škola i kraj bojují již od 
roku 2003.  Smlouva o převodu byla podepsána v listopadu 2008 tehdejším náměstkem hejtmana 
pro majetek panem Josefem Martinicem. Úřad pro zastupování státu  převodní smlouvu zaslal k 
ratifikaci na Ministerstvo financí ČR.  Ministerstvo však v září 2009 sdělilo, že tuto smlouvu 
neschvaluje. 

Převod pracoviště Osek – Neptunka 281 již není aktuální věcí. Škole byl schválen projekt  
„Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,  
Hořovice, financovaný dílem ROP Střední Čechy a dílem Středočeským krajem. Úhrnná hodnota 
projektu činí cca 45 milionů Kč. Plánované otevření nových dílen je k pololetí školního roku 
2010/2011. Tím bude vyřešen dlouhodobý problém podmínek pro praktickou výuku ve škole.  

Budovy školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou v průměrném stavu. 
Ve školním roce 2008/2009 byla dořešena velká havárie kanalizace a dokončena stavební úprava 
šaten a klubovny Masarykova 387.  

Komplex budov Palackého náměstí 100 se školní jí-
delnou, otevřenou v r. 2003

Budova domova mládeže Masarykova 387

Všechny uvedené budovy v majetku zřizovatele potřebují provést minimálně výměnu oken a 
zateplovací fasádu.  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 se opakovaně  zdůrazňuje, že stále není vyřešen akutní stav prostor pro výuku 
strojírenských učebních oborů i pro výuku praxe čtyřletého maturitního oboru Strojírenství. 

Dnešní stav projektu  ke dni 30. 10. 2009:  
● vydané stavební povolení;



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 7 / 116

● uzavřená smlouva  o dotaci  a smlouva o půjčce;
● schváleno spolufinancování Středočeským krajem.

V listopadu bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu. 
Stavba by měla být zahájena do konce roku 2009.

2.5  Učebny v budovách Palackého náměstí 100  

učebny kmenové:  14 (pro 32 žáků)
učebny jazykové specializované: 3 (po 16 místech)
učebny výpočetní techniky specializované: 2 ( po 16 místech)
kabinety učitelů vyjma ředitelny a ZŘ: 8
ředitelna a zástupce ředitele : 2
kanceláře: 2
sborovna : 1 (25 míst)

V prosinci 2008 byla nově provedena chemická laboratoř v Masarykově 387. Nábytek pro školu vyrobila partner-
ská škola SPŠ Vlašim – velmi úsporné řešení oproti komerčnímu nákupu.

Ukázka učeben ICT na Palackého náměstí 100 . Učebna CAD byla v roce 2008 vybavena novými PC. Od té doby 
nebylo k dospozici dostatek prostředků na obnovu dalších strojů.
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V prosinci 2008 došlo k vybavení PC učeben nábytkem – pohyblivými židlemi po konzultaci s hygienickou správou, 
která zde takové vybavení požaduje.  Poslední učebnou PC je písárna (předmět „Zpracování dokumentů na PC“), vy-
bavená stroji svépomocí repasovanými a novými monitory 16:9. 

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)
elektrolaboratoř/strojní labor. : 14 míst  (aktivní trvale)
písárna TEA: 15 míst  (aktivní trvale)
speciální PC písárna: 15 míst (v provozu od 1. 9. 2008)  (aktivní trvale)
výpočetní technika: 17 míst  (aktivní trvale)
kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro občasnou výuku teorie SOU)
kabinety: 3 9 míst pro učitele   (aktivní trvale)

 SOU Osek-Neptunka, č.p. 108 
Učebny kmenové:   nepoužitelné, provoz přemístěn do Hořovic, Masarykova 387
Učebny odborné: nepoužitelné, provoz přemístěn do Hořovic, Masarykova 387
Dílny praktického výcviku: zámečnická, kovárna, 4 obrobny - soustružna, frézárna,    

svařovna, zámečnická dílna  - v používání na základě 
nájemních smluv se státem.
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Nevyhovující areál dílen v Oseku – Neptunce č. 281. 

2.6 Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování 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 

(jen čtvrtý ročník)
2.  16-01-M Ekologie a ochrana prostředí / 001 - Ochrana a tvorba životního  prostředí  
3.  23-41-M Strojírenství  / 001 Strojírenství (druhý až čtvrtý ročník)

 23-41-M/01 Strojírenství / 01 (první ročník) podle dvou ŠVP
4.  7842M/006 Přírodovědné lyceum (obor neaktivní)
5. 6341M/040 Informatika v ekonomice (nový obor aktivní pro první až třetí ročník)

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

Kmenový obor KKOV/forma Název Kapacita cílová

 23-43-L
strojírenská výroba

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

Provozní technika 90 dálkové aktivní
60 denní neaktivní

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

23-51-H/001
studium denní

Zámečník 90

aktivní

23-52-H Nástrojař, 
nástrojařské práce

23-52-H/001 
studium denní

Nástrojař 120
aktivní

23-56-H
Obráběč kovů, 
obráběčské práce

23-56-H/001
studium denní

Obráběč kovů 90
neaktivní
vyřazen z rejstříku

26-51-H
Elektrikář, 
elektrotechnické práce

26-51-H/002
studium denní

Elektrikář - 
slaboproud

30
neaktivní vyřazen z 
rejstříku

Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003 je obor Nástrojař. 
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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. 

2.7 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Základním cílem výchovně – vzdělávacího procesu školy je poskytovat absolventům základních 
škol střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem.

2.8 Další informace o škole (vznik školy, specifika školy,…)

Jestliže jsme v minulých výročních zprávách popisovali historii školy se zaměřením na vývoj 
maturitních oborů – Střední zemědělská škola, Střední průmyslová škola, Střední odborná škola, tak 
v letošním historickém pojednání se zaměříme na  nově zpracovaný text o historii učiliště, které se 
stalo součástí školy od 1. 9. 2003. 

Autorem textu je Mgr. Josef Zeman (do roku 2003 ředitel SOU, nyní vedoucí učitel praktického 
výcviku), který jej zkompiloval z dostupných historických knih a kronik: 

Historie školního vzdělávacího zařízení (odborné učiliště, pracovní zálohy - názvy se čas od času 
měnily), které se ve své činnosti orientovalo na výchovu mládeže pro dělnická povolání, je datována 
do počátku padesátých let minulého století. V rámci tehdejšího n. p. Buzuluk Komárov byla 
zajišťována výuka pro budoucí kvalifikované pracovníky firmy především v oborech soustružník,  
frézař, zámečník a nástrojař.

Školní zařízení poskytovalo vzdělání i učňům, kteří se učili pro jiné podniky v rámci regionu, 
popřípadě zajišťovalo výuku pro potřeby trustu podniků CHEPOS, kam tehdejší n. p. Buzuluk 
příslušel. Pro zajímavost: na konci šedesátých let se dvě desítky učňů vyučili pro závod VIHORLAT 
Snina.

Prvním ředitelem učiliště byl od jeho založení až do konce šedesátých let p. Karel Skala. Po něm 
krátkodobě ve funkci působil p. Jindřich Bělohlávek. Historickým mezníkem rozvoje učiliště lze 
nazvat období po r.1975. V rámci tehdejší "Nové školské soustavy" bylo učiliště zařazeno do sítě 
středních škol s možností výuky tříletých i čtyřletých oborů, kdy absolvent obdržel výuční list,  
popřípadě i maturitní vysvědčení u víceletého studia. S tím souvisí i přejmenování bývalého 
odborného učiliště /OU/ na SOU (Střední odborné učiliště).

V této době patřilo SOU Buzuluk Komárov kapacitně mezi největší v okrese Beroun (500 učňů) a 
v učebním oboru obráběč kovů mělo učiliště dominantní postavení v celém Středočeském kraji.
Mezi žáky učiliště se objevuje i několik desítek učňů vietnamské národnosti, kteří zde získávali  
odborné dovednosti. Až do r.1990, kdy počet zaměstnanců dosahoval téměř stovky, bylo učiliště 
úzce vázáno na tehdejšího zřizovatele Buzuluk Komárov. Ředitel, mistři odborného výcviku,  
vychovatelé a provozní pracovníci byli zaměstnanci Buzuluku, učitelé pak byli zaměstnanci 
Středočeského KNV. Během sedmdesátých let došlo ke sloučení bývalého učiliště ČKD Hořovice 
s nově vzniklým subjektem SOU BUZULUK Komárov. Výuka probíhala i nadále v původních 
objektech obou učilišť. Vedoucím pracoviště v Hořovicích byl p. Vimer a ředitelem celého SOU byl  
p. Václav Vodrážka, který tuto funkci vykonával v období 1972-1994.

V porevoluční době učiliště získalo právní subjektivitu, zřizovatelem bylo Ministerstvo 
hospodářství a později Ministerstvo školství. Celkově tato doba nepřála podpoře dělnických 
profesí, což mělo pochopitelný vliv na počet zájemců o vyučení. Početní stavy žáků dramaticky 
poklesly a v polovině devadesátých let mělo učiliště pouze 70-80 učňů.V odlivu zájemců nepomohlo 
ani sloučení se Stavebním učilištěm v Hořovicích. V rámci optimalizace sítě středních škol hrozil 
učilišti zánik. Ředitelem v tehdejší složité době byl p. Ing. František Toman. 
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Bývalý mateřský podnik BUZULUK Komárov, nástupnická a. s. v čele s GŘ p. Františkem 
Deverou, a vedení učiliště našly společnou řeč při záchraně fungování školského zařízení, a od 
roku 1997 bylo zřízeno soukromé učiliště SOU BUZULUK o. p. s.

Za finanční podpory nového zřizovatele byly učební obory zachovány, samozřejmě s orientací na 
potřeby pracovních sil v BUZULUKU Komárov, a. s. Ředitelem soukromého SOU byl p. Mgr. Josef 
Zeman.

Dočasně tak byla likvidace učiliště zažehnána, ale další problémy se v brzké době objevily.  
Nevyhovující objekty v kterých výuka probíhala, nedávaly velké perspektivy do budoucna. Hledaly 
se další možnosti, jak v rámci silnějšího školského subjektu vybudovat nové moderní učiliště.

 Cestou tak bylo sloučení učiliště se SOŠ Hořovice od školního roku 2003/04 s výhledem 
vybudování nového učilištního komplexu v areálu bývalého školního statku v Tlustici. 

Další podrobnosti o historii školy jsou uvedeny na webu školy 
www.soshorovice.cz/historie , kde historii školy často aktualizujeme podle dohledávaných 
pramenů.

3. Školy a školská zařízení – členění

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2008 podle zahajovacího výkazu) 

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)

670 428
301

121

38,1 11,16

Školní jídelna
1 žáci a dospělí – všechny formy 
studia 

570 jídel 403
více škol 

/více forem 
stravování

7,30 55,2

Včetně vychovatelů DM     1všechny formy vzdělávání;  2DFV - denní forma vzdělávání

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 
30. 9. 2008) 

Školské zařízení IZO Nejvyšší  
povolený počet  
žáků/stud.  
(ubyt./
stráv./klientů)

Skutečný počet  
žáků/stud. (ubyt.
/stráv./klientů)

Z toho 
cizích

Přepočtený 
počet  
pracovníků

Domov mládeže 002814552 90 28 1 3

Školní jídelna 002762871 570 401 87 7,3

http://www.soshorovice.cz/historie
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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. 

 Její vymezení je popsáno v oddíle „Charakteristika školy“ a výsledky doplňkové činnosti jsou popsány 
dále v ekonomické sekci zprávy. Podle místa poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle 
odloučených pracovišť na:

III. Odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást  
organizace

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 100, 
SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

301 záků denního 
studia + 6 žáků 
dálkového studia

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – laboratoře, 
výpočetní technika, písárna

Hořovice, Masarykova 
387Hořovice, Masarykova 387

28  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, zahájena 
realizace projektu výstavby dílen

Hořovice, Masarykova 387 121 žáků 
učebních oborů

Střední škola Teoretická výuka sem přemístěna z 
nevyhovujících prostor Osek 281

Osek – Neptunka č.p.281 121 žáků 
učebních oborů + 
místo praktické 
výuky 
strojírenství

Střední škola
(dříve střední 
odborné učiliště)

Areál škola užívá v nájmu od  státu 
prostřednictvím ÚZSVM.  Určeno k 
útlumu cca v roce 2011 výměnou za 
nově zahájený projekt výstavby 
nových dílen

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v     nich  
4.1  Změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové 
obory, zrušené obory dobíhající obory).

Změny ve skladbě oborů dokladujeme výpisem z rejstříku škol  a  posledním změnovým roz-
hodnutím zřizovatele č. j.  036474/2009/KUSK   Spis. zn.  SZ_036474/2009/KUSK, kdy krajský 
úřad stanovil nejvyšší povolené počty žáků u oborů, které od 1. 9. 2009 nabíhají do rejstříku škol 
pod sedmicifernou klasifikací (RVP) takto: 

se s účinností od 1. 9. 2009 
stanovují pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné po-

čty žáků :

23-51-H Zámečník, zámečnické práce a údržba
1. 23-51-H/01 Strojní mechanik 

denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
90

23-52-H Nástrojař, nástrojařské práce
2. 23-52-H/01 Nástrojař 

denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
120

41-41-M Obecné zemědělství
3. 41-41-M/01 Agropodnikání 

denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 4 r. 4 měs.
110

63-41-M Ekonomika a podnikání
4. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
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denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
90

Dále pro úplnost uvádíme poslední výpis rejstříku škol ze dne 27. 2. 2009.

Poslední výpis z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ze dne 27. 2. 2009. Tento výpis rea-
guje na změnu soustavy oborů vzdělání.

I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2008)

třída hoši dívky celkem Třídní učitel (ka)

1.A 20 12 32 Mgr.  Dana Kučerová

1.B 9 23 32 Mgr.  Zdeňka, Patková,Ph.D.

1.C 27 3 30 Mgr.  Jana Hráchová

1.NA 22 0 22 Mgr.  Eva Vlčková

1.NB 22 0 22 Ing.  Miroslav Červenka

1.ročník 100 38 138

2.A 14 16 30 Ing.  Jaroslav Nejedlý

2.B 8 12 20 Ing.  Jana Hudcová
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2.C 21 0 21 Mgr.  Miroslav Karásek

2.DS - dálkové 6 0 6 Bc.  Petr Kadlec

2.N 29 0 29 Mgr.  Jan Vlček ml.

2.Z 18 0 18 Mgr.  Josef Zeman

2.ročník 96 28 124

3.A 16 10 26 Ing.  Alena Chlustinová

3.B 13 13 26 Ing.  Ivana Krausová

3.C 16 1 17 Ing.  Václav Šos

3.N 29 0 29 Mgr.  Jan Vlček st.

3.ročník 74 24 98

4.A 8 12 20 Mgr. Alena Musílková

4.B 8 19 27 Mgr.  Eva Machová

4.C 19 1 20 Ing.  Jan Hrubý

4.ročník 35 32 67

Celkem 305 122 427

II. Počet tříd a žáků SOŠ a SOU – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2008) 
Tabelární přehled žactva podle skupin vyučovaných oborů

Třída Obor Zkratka Celkem 
žactva

Hoši Dívky

1.A

2.A

3.A

Informatika v ekonomice
6341M/040 

IE 32 20 12

IE 30 14 16

IE 26 16 10

Za obor 88 50 38

4.A Ekonomika zemědělství a 
výživy   6443M/002

20 8 12

Za obor 20 8 12
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1.B

2.B

3.B

4.B

Ochrana a tvorba životního 
prostředí
1601M/001

OTŽP 32 9 23

OTŽP 20 8 12

OTŽP 26 13 13

OTŽP 27 8 19

Za obor 115 38 67

1.C

2.C

3.C

4.C

Strojírenství 
2341M/001 (2. - 4. ročník)
2341M/01 (1. ročník)

Str 30 27 3

Str 21 21 0

Str 17 16 1

Str 20 19 1

Za obor 88 83 5

1.NA

1.NB

2.N

3.N

2352H/001
Nástrojař   tříletý s VL

NStr 22 22 0

NStr 22 22 0

NStr 29 29

NStr 29 29

Za obor 102 102 0

2.Z 2351H/001 Zámečník tříletý 
s VL

Z 18 18 0

Za obor 18 18 0

2.DS 2343L506 -nástavba dálkový PRT 6 6 0

Za obor 6 6 0

Celkem nástavba – 1 třída 6

Celkem maturitní obory – 12 tříd 311 179 122

Celkem tříleté obory  s VL – 5 tříd 120 0 0

Celkem  za  školu k 23.10.2008 427 305 122
Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků; v komentáři 

zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu.

Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy 

 Žactvo  podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu  k 30. 9. 2008 (ze zahajovacího 
výkazu)

Stát

kód název
Spec. vzděl. 
potřeby

Číslo 
řádku

Počet žáků 
celkem

z toho

žáci denní 
formy dívky

s trvalým 
pobytem azylanti 

586 Pákistán 0 01 1 1 0 1 0

203 Česko 0 01 422 416 121 0 0

704 Vietnam 0 01 3 3 1 3 0

703 Slovensko 0 01 2 2 0 2 0

 Celkem 0 50 428 422 122 6 0
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Žactvo  podle krajů  (neúplné údaje – zpracováno jen  398 žáků)

Hlavní město Praha 5

Jihočeský kraj 2

Karlovarský kraj 2

Pardubický kraj 1

Plzeňský kraj 48

Středočeský kraj 340

Ústecký kraj 1
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5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2008)

Druh postižení
Počet žáků/studentů 

 SOŠ 
(maturitní obory)

 SOU (tříleté obory)

Mentální postižení --- ---
Sluchové postižení --- ---
Zrakové postižení --- ---
Vady řeči *1) 1(obor 2341M001) ---
Tělesné postižení  *2) 1 (obor 6341M040) ---
Souběžné postižení více vadami --- ---
Obecné  poruchy učení ( jen dyslexie a dysgrafie) 19 8
Autismus --- ---

Poznámky k údajům
•   Ve škole se nevzdělávají žáci na individuálních učebních plánech
•*1 ) žák s vadou „mutismus“ komunikuje pouze písmem, je v pravidelné péči odborníka, je žákem 
3. ročníku 2341M001
•*2) žákyně s pohybovým postižením je vlastní vůlí plně integrována do normálního kolektivu, bez 
nejmenších problémů, třída nevnímá negativně její postižení. Má jen problém s tím, že budova není 
bezbariérová. 

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

6. 1 Vyhlášení kriterií k přijímání uchazečů  pro přijímací řízení do prvních ročníků od 1. 
září 2009

1. Přijímací řízení se koná v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a č. 243/2008 Sb., 
§§ 59, 60, 60a, 60b a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Všichni uchazeči o studium (dále jen uchazeči) mohou podat současně nejvýše tři přihlášky  ke 
studiu do oborů vzdělání:

Maturitní obory (čtyřleté):
a) 1601M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí
b) 6341M/040 Informatika v ekonomice
c) 2341M/01 Strojírenství (do závorky za obor vzdělání uvést, který ŠVP chce uchazeč 
studovat – zda Technologie a konstrukce nebo Informatiku ve strojírenství)
d) 7841M/006 Přírodovědné lyceum

Obory s výučním listem (tříleté)
e) 2352H/01 Nástrojař  (ŠVP: Nástrojař)
f) 2351H/01  Strojní mechanik (ŠVP: Zámečník)

2 . Uchazeči budou přijímáni až do maximálního počtu přijímaných žáků (to je 30 žáků ve třídě) 
bez přijímacích zkoušek.

3. Do hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení se započítává průměrný prospěch uchazeče 
z povinných předmětů  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (nebo tercie a 
kvarty osmiletého gymnázia) vypočítaný z údajů (průměrných prospěchů) na potvrzené přihlášce ke 
studiu.
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5. Do přijímacího řízení se započítává prospěch z českého jazyka, matematiky a povinného
cizího jazyka v  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (nebo tercie a
kvarty osmiletého gymnázia) vypočítaný z údajů (známek) na přihlášce ke studiu.
6. Dalšími hledisky, které se při přijímacím řízení zohledňují, jsou:

a) umístění uchazeče na 1. - 3. místě nejméně okresního kola soutěže v matematice, českém 
jazyce nebo cizím jazyce nebo jiné vědomostní olympiády (chemické, přírodovědné) nebo vítězství 
(1. až 3. místo) v individuálním sportovním hodnocení (diplom musí být na jedno jméno, ne na 
skupinu);

b) průměrný prospěch v prvním pololetí 8. ročníku základní školy.

7. Celkové pořadí uchazečů v každém oboru vzdělání bude stanoveno následovně:

a) Studijní průměr se vypočítává na 3 desetinná místa. Hodnocení ze základní školy a víceletých 
gymnázií mají stejnou váhu.

b) Prvotní pořadí uchazečů bude stanoveno seřazením vzestupně podle dosaženého studijního 
průměru podle  bodu  3).

c) U  uchazečů, kteří  dosáhli stejného studijního průměru, bude pořadí mezi nimi stanoveno 
následujícím bodováním (tzv. jemným hodnocením): 

a) žák, který dosáhl 1. místa v soutěži podle bodu 6a ....................8 bodů
b) žák, který dosáhl 2. místa v soutěži podle bodu 6a ....................5 bodů
c) žák, který dosáhl 3. místa v soutěži podle bodu 6a ....................3 body

a dále: 
v oborech vzdělání s maturitní zkouškou:
žák, který je hodnocen z předmětů skupiny matematického a jazykového vzdělávání
1. matematika: výborně .........................................  3 body

  chvalitebně ..................................... 2  body
dobře ...............................................1 bod

2. český jazyk (popřípadě jinak znějící názvy předmětů např. Český jazyk a literatura a podobně)
výborně .........................................  3 body

  chvalitebně ..................................... 2  body
dobře ...............................................1 bod

v oborech vzdělání s výučním listem:
žák, který je hodnocen z předmětů skupiny matematického vzdělávání
1. matematika: výborně .........................................  8 bodů

  chvalitebně ..................................... 6  bodů
dobře ...............................................4 body

Pokud hodnocený žák je alespoň v jednom z předchozích předmětů hodnocen dostatečně, je 
počet získaných bodů v jemném hodnocení roven nule. Tím není dotčeno jeho pořadí podle 
dosaženého průměru.

a) V případě, že i po provedení jemného hodnocení přetrvává rovnost pořadí, budou 
uchazeči dále hodnoceni: 

b) přednost má uchazeč, který je osobou se změněnou pracovní schopností (to platí jen v 
oboru 6341M/040 Informatika v ekonomice) , získává + 1 bod.

c) přednost má uchazeč, u kterého výstupní hodnocení ze základního vzdělávání uvádí větší 
předpoklady ke studiu, získává + 1 bod. (Protože hodnocení jsou psána volně, ředitel školy si 
vyhrazuje právo posoudit na základě údajů tohoto hodnocení, který žák má lepší studijní 
předpoklady)

d) přednost má uchazeč, který má lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku základní 
školy (nebo tercie na víceletých gymnáziích).

8. Pořadí uchazečů podle bodu 7. se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je 
součástí dopisu, kterým bude uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky a pozván k 
případnému převzetí rozhodnutí o přijetí.
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a) Pro školní rok 2009/10 bude do každé třídy všech oborů vzdělání, kam je vypsáno 
přijímací řízení, přijato maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů dle pořadí, které bude 
stanoveno podle výše uvedených zásad. 

b) V případě většího počtu zájemců o přijetí než je stanoveno v bodě  8 a), bude v 1. kole 
přijímacího řízení ponecháno ve všech oborech vzdělání vždy 1 místo na odvolání.

6.2. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ 
pro školní rok 2009/2010 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2009)

Obor vzdělání KKOV

Max počet 
schválený

1.kolo
počet 
přihlášek

V prvním kole 
přijato – počet 
zápisových lístků 
podaných

Souhrnný 
výsledek 2. až 4. 
kola

Výsledný počet 
nově přijatých 
žáků

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Strojírenství 2341M/01 60 51 20 1 20 

Ochrana a tvorba 
životního prostředí 1601M/001 30 42 21 7 28 

Informatika v ekonomice 6341M/040 30 64 19 8 27 

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s výučním listem

Nástrojař 2352H/001 30 40 14 8 22

Zámečník 2351H001 30 26 11 8 19 

Celkem 223 113 

V posledním sloupci nejsou započteni žáci, kteří přišli do třídy jiným způsobem (přestupy a 
přestěhování). K 1. 9. 2009  má škola 5 tříd prvních ročníků, od každého oboru po jedné.

6.3 Komentář k novému způsobu přijímání žáků 

Přijímací řízení se poprvé v uplynulém školním roce konalo v souladu s ustanovením zákona č. 
561/2004 Sb. a č. 243/2008 Sb., §§ 59, 60, 60a, 60b a novelizované vyhlášky MŠMT č. 671/2004 
Sb. o organizaci přijímacího řízení ke  vzdělávání ve středních školách.

Nový způsob přijímacího řízení hodnotí ředitelství školy jako velmi neuvážený krok nadřízených 
orgánů. Administrativní zátěž školy se znásobila nejméně 4x. Jen za rozeslání „modrých 
doručenek“ škola zaplatila přibližně 30.000 Kč. 

Výsledný efekt podávání třech přihlášek byl více než sporný. Sami rodiče žáků se v řízení jen 
stěží orientovali. 

Na školu se přihlásila řada žáků s výborným prospěchem jen za účelem pojistky pro nepřijetí na 
gymnázium. Ředitel školy tyto žáky s výbornými výsledky byl nucen přijmout v prvním kole a tím 
zablokovat místo těm, kteří na škole se zájmem chtějí studovat. Skuteční zájemci o školu byli přijati 
jinam a v druhém a dalším kole již o školu neprojevili zájem, již byli umístěni. I při kontaktování 
ředitelstvím školy uváděli, že „když je škola nepřijala v první volbě, již nemají o studium zájem“. 
Tím žáci, kteří mohli úspěšně studovat maturitní obory „skončili“ na dostupných tříletých oborech a 
zdejší atraktivní obory vykazovali více než třetinu volných míst. To navíc ještě zhoršila fluktuace v 
dalších kolech, když žáci žádali zpět zápisové lístky po přijetí na obory typu gymnázium nebo 
obchodní akademie, kde je studium jednodušší než na naší škole. 

Dalším faktorem, ovlivňujícím kvalitu přijímaných žáků,  je obecný převis nabídky studijních 
míst nad poptávkou. Uchazeči o studium jsou si vědomi jistoty přijetí a podle toho přistupují ke 
školním povinnostem v 9. třídě ZŠ i k volbě střední školy. 

V konečném výsledku je škola s počty nově přijatých žáků více – méně spokojena a je spokojena 
i s kvalitou žáků v prvních ročnících. Cena a úsilí, kterou škola musela při získávání žáků a své PR 
propagaci vynaložit,  není přesto úměrná výsledku. 
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Škola je zřízena pro vzdělávání žáků - poskytující veřejnou službu.  Posláním školy není vést 
agresivní reklamní kampaň. Nový systém přistupuje ke škole jako ke komerčnímu subjektu, který 
své produkty musí propagovat agresivní reklamou, což přináší nároky na náklady (ať již získané od 
sponzorů, Rady rodičů nebo provozních prostředků ) a nadměrné pracovní vytížení zaměstnanců 
školy. 

Tato myšlenka byla vyjádřena i v hodnotícím dotazníku pro ministerstvo školství. 
Jistým východiskem by podle našeho názoru byla další právní úprava systému s realizací 

povinných přijímacích zkoušek jako podmínky pro přijetí do maturitních oborů v celé republice. To 
je jediná možnost, jak zajistit rovné podmínky a zamezit agresivitě a zmatkům v „boji o žáka“ mezi 
jednotlivými školami.

II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 
2009/2010 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2009)

–Do dálkového vzdělávání škola upustila od přijímacího řízení z důvodu malého počtu přihlášek.
–Ze zkušenosti z roku 2006/2007, kdy škola otevřela třídu dálkopvého studia s 28 žáky, postoupilo 
do 3. ročníku jen 5 žáků. To je pro školu na hranici únosnosti, škola je povinna dokončit běh 
vzdělávání a není možné hradit platy učitelů pro tak malý počet žáků. Z uve-deného důvodu ředitel 
školy rozhodl zrušit přijímací řízení.
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – 
Souhrn k 31. 8. 2009

Poznámka k tabulce: třídy označené A jsou u oboru: 4.A 6443M/002, 1.,2.,3. A jsou oboru 6341M/040, třídy ozna-
čené B  jsou oboru 1601M/001, třídy označené C jsou oboru 2341M/001 a 2341M/01 (1. Roč), třída DS je dálkové 
studium nástavbové 2343L506, třídy N jsou tříleté – obor 2352H/001, třída Z je oboru 2351H/001 Zámečník.
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7.2 Podrobný rozbor prospěchu a chování jednotivých ročníků

7.2.1 První ročníky

Třída 1. A obor 6341M/040 Informatika v ekonomice, třídní učitelka Mgr. Dana Kučerová

Studijní průměry třídy k 30. 1. 2009 - 2,69 a k 30. 6. 2009 - 2,70
pochvala ředitele školy – Robert Vokáč – reprezentace školy v psaní na stroji (Vánoční soutěž)
Pochvala třídního učitele: Martin Mošna – příkladný přístup k ANJ + vynikající výsledky;
Michal Šidlík –  příkladný přístup k ANJ + vynikající výsledky
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Třída 1. B obor 1601M001 Ochrana a tvorba životního prostředí, 
třídní učitelka Mgr. Bc. Zdenka Patková, Ph.D.

Akce třídy během roku: 
1. Okresní přebor škol v šachu – kategorie střední školy – 1. místo Beroun 2008
2. Účast na soutěži „Vysvětluj svět“, kterou jako hlavní partner pražské zoologické zahrady ve spolupráci Zoo 

Praha pořádal Mercedes – Benz – duben 2009

Třída se během roku semkla a proměnila v kolektiv, se kterým se dobře pracuje. Na brigádách se projevila jako 
velmi aktivní, účastní se ve velkém počtu všech akcí.
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Žáci 1. B při praxi na malém školním hospodářství v 
Tlustici s učitelem praxe p. Pavlem Humlem

1. B při výjezdní praxi v Krkonoších v září 2008

Zpráva třídní učitelky: 
Ve dnech 1. 9. – 3. 9. 2008 se Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. s Mgr. M. Karáskem účastnili se třídou 1.B Go – 

kurzu. Cílem kurzu je seznámení žáků s chodem školy, s třídní učitelkou, učiteli a studenti mezi sebou.
V měsíci září se Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. a Mgr. Jana Plecitá zúčastnili s třídou 1.B sběru brambor na 

školním pozemku v Tlustici.
V září proběhla praxe třídy 3.B a v červnu s 1. B s Mgr. Mirkem Karáskem, Mgr. Bc. Zdeňkou Patkovou, Ing. 

Ivanou Krausovou a paní Albínou Lhotákovou v Krkonoších na chatě Jasance. Obě praxe tento tým organizačně i  
odborně zrealizoval. Cílem praxe bylo seznámit se s faunou, florou a geomorfologií Krkonoš. Studenti navštívili  
Správu národního parku, kde byla pro ně připravena prezentace o ochraně Krkonoš.

Dne 15. 12. 2008 připravila Mgr. Bc. Zdeňka Patková se třídou 3.B program pro MŠ a ZŠ Tlustice s názvem „Víte,  
co jíte?“. Cílem programu bylo děti a žáky seznámit s tím, co vše se děje s potravou poté, co si do ní člověk kousne.  
Program obsahoval i jednoduché chemické pokusy, kdy studenti dokazovali pH potravin, rozpustnost potravin 
v jednotlivých rozpouštědlech, pH čisticích prostředků atd. V neposlední řadě studenti 3.B mluvili o nutné hygieně 
před jídlem. Pod mikroskopem mohli děti a žáci MŠ a ZŠ Tlustice zhlédnout prvoky a jiné mikroskopické živočichy 
objevujících se v prostředí kolem nás.

Během zimních měsíců jsem se podílela se studenty na budování chemické laboratoře. Také jsme bezúplatně 
obdrželi chemické látky z hořovické nemocnice.

Dne 7. 1. 2009 jsem se podílela na organizaci Dne otevřených dveří  na odloučeném pracovišti Masarykova 387.
Dne 18. 3. 2009 se studenti 1.B zúčastnili promítání filmu „Velikonoční ostrovy“ v zařízení Labe. Promítání se  

účastnil sám autor Martin Kratochvíl. Po skončení promítání se strhla bouřlivá diskuze ohledně možného přemístění  
soch.

Ve školním roce 2008/2009 jsem absolvovala akreditovaný vzdělávací program KCVJŠ Plzeň Živočichové nejen 
pod mikroskopem – zoologické praktikum.

Ve školním roce 2008/2009 jsem absolvovala zdravotnický kurz. Akce proběhla ve dnech 20. 11. – 23. 11. v zařízení  
Orlík. Po skončení kurzu jsem obdržela certifikát a průkaz Červeného kříže s platností na 5 let.

V měsíci únor – březen Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. s Ing. Janou Hudcovou připravily školní kolo Biologické 
olympiády, kterého se zúčastnily třídy 2.B, 3.B a 4.B. Do krajského kola, které se konalo ve Slaném, postoupili Vojtěch 
Podsklan a Lenka Fritzová z 3.B, Jiří Doskočil a Jesika Aubrechtová z 2. B. Nejlépe se umístil Vojtěch Podsklan. 

V měsíci únor – březen Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D. připravila Školní kolo chemické olympiády, kterého se 
zúčastnila třída 3.B. Teoretické znalosti studentů Školního kola olympiády byly velmi malé, téměř 100 % znalosti  
prokázali studenti při praktické části Školního kola chemické olympiády. Z těchto důvodu nebyli studenti do krajského 
kola přihlášeni.
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Třída 1. C  RVP 2341M/01 Strojírenství  ŠVP: Technologie a konstrukce ; ŠVP: Informatika ve 
strojírenství, třídní učitelka Mgr. Jana Hráchová

 

Prosser  Milan – pochvala tř. uč. za  1. místo ve šk. kole soutěže Matematický klokan  / kategorie  Junior /.
Hodnocení třídy jako celku: třída prospěchově průměrná  /část studentů velmi šikovných, ale zároveň několik  

studentů velmi slabých s minimálním zájmem o studium /;
dobrých výsledků během celého roku dosahovali:  Prosser  Milan, Silbernágl  Martin, Šmejkal  Marek; 
z hlediska chování se jedná o třídu živější, avšak bez vážnějších kázeňských problémů  

        /stížnosti na nevhodné chování některých studentů během vyučovacích hodin byly řešeny  osobním pohovorem 
a důtkou třídního učitele / ;
studenti s neomluvenou absencí -   Szeliga  Zbyšek , Haštaba  Jiří,  Hrdlička  Daniel;



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 26 / 116

vztahy v kolektivu jsou velmi dobré, přátelské, během roku došlo postupně k  upevnění a stmelení kolektivu,  
chybí však výraznější vůdčí osobnost;
komunikace s rodiči studentů je na velmi dobré úrovni. 

Hodnocení a akce třídy:
GO  kurz  – 1. – 3. 9. 2008  –  přispěl k seznámení studentů a vytvoření třídního kolektivu
Sportovní den – 18. 12. 2008
Lyžařský výcvik – 24. – 30. 1. 2009
Soutěž:  Matematický klokan –  19. 3. 2009  –  umístění v kategorii  Junior
/ 1. a 2. ročníky / :   Prosser  Milan  1. místo  ,  Lisá  Eliška  4. místo  
Projekt  UNESCO  k  Mezinárodnímu  roku  astronomie – duben  2009 – řešení  příkladů týkajících se astronomie 

+ prezentace domácích prácí souvisejících s astronomií
Exkurze:  Škoda  Mladá Boleslav – 16. 6. 2009
Akce: Painttball  Mýto – 22. 6. 2009  –  přispěla k upevnění vztahů v  kolektivu
Sportovní den – 25. 6. 2008
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Třída 1. N-A oboru 2352H/001 Nástrojař, třídní učitelka Mgr. Eva Vlčková

Výchovná opatření a pochvaly: 

Třídní důtka – V.K. ,V.V. Ředitelská důtka – T.R. ;
Třídní důtka – V.K, T.R., V.V. , M.V
Podmínečné vyloučení – T.R., V.V

Pochvala mistra odborného výcviku 1. pol :  Jakub Čekan, Tomáš Frydrych, Marcel Merrel, 
Pochvala mistra odborného výcviku 2. pol: Jakub Čekan,Tomáš Frydrych, Petr Šubrt,
Milan Svoboda, David Průša
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Zpráva o činnosti třídní učitelky během roku:

Klub mladého diváka:   
2.12.2008 – Divadlo ABC – Cizinec
15.1.2009 – Divadlo pod Palmovkou – Edith a Marlen
4.2.2009 -  Š vandovo divadlo – Škola pro ženy
18.3.2009 – Divadlo v Dlouhé – Oněgin  byl Rusák
2.4.2009 – Rokoko – Hráči
28.4.2009 – Divadlo v Celetné – Labyrint světa a ráj srdce

Exkurze : 2.B  - 30.3.2009 – Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbiroze
22.5.-24.5. –  Seč -  Projekt spolupráce ZŠ  a SOŠ

Zapojila jsem se do projektu Unesco názvem Astronomie v předmětech český jazyk a dějepis v 1. a 2.ročníku.
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Třída 1. N-B oboru 2352H/001 Nástrojař, třídní učitel  Ing. Miroslav Červenka

Během roku do třídy přibyli:
Andrš Stanislav – přestup z jiné školy v I.pololetí šk.roku
Hamrus Vítězslav – přestup ze SOŠ Hořovice obor strojírenství do II.pololetí šk.roku
Během roku odešli : 
Bugár Marek - v I.pol. zanechal studia 5.12.2008
Kurej Tomáš – v I.pol. zanechal studia 16.10.2008
Další údaje třídního učitele: 
6 žáků konalo v srpnu 2009 opravné zkoušky, z toho 2 neprospěli, 2 prospěli. Dvěma žákům povoleno opakovat  

ročník se změnou oboru na obor Zámečník dle jejich žádosti.
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7.2.2.   druhé  ročníky

Třída 2. A oboru 6341M/040 Informatika v ekonomice, třídní učitel  Ing. Jaroslav Nejedlý

Jde o velmi kvalitní třídu. Všichni žáci na konci druhého ročníku prospěli. Třída má vesměs zájem o svůj obor,  
velmi dobře reaguje na motivační činnost učitelů. Řada žáků se podílí na drobné pomoci v oblasti IT ve škole. 
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Třída 2. B - obor 1601M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí, třídní uč. Ing. Jana Hudcová

Ve třídě se radikálně snížil počet studentů a to přispělo ke zlepšení zejména  prospěchu, ale i chování. Třída jako 
celek je pracovitá, vstřícná, ohleduplná a slušná.

Ocenění žáků během roku za reprezentaci školy - biologická olympiáda :
Aubrechtová Jesika
Doskočil Jiří
Ze školy odchází 1 žákyně k 30. 6., 1 žákyně zde opakuje ročník.
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Třída 2. C  RVP 2341M/001 Strojírenství  , třídní učitelka Mgr. Miroslav Karásek

7 žáků třídy konalo opravné zkoušky v srpnu 2009, z celku neprospěli pouze dva žáci. Výchovná opatření – pouze 1x 
důtka třídního učitele za pozdní omluvení neúčasti ve výuce, 1x napomenutí třídním učitelem.

Zpráva o další činnosti třídního učitele: 

1. - 3. 9. – příprava a účast na GO kurzu pro 1.B
13. - 20. 9. – příprava, zajištění a vedení odborné ekologické praxe 1.B „Krkonoše“
9. 10. -  Informace o studiu  na ZŠ Strašice
16. 10. – Informace o studiu na ZŠ Mirošov
20. – 23. 11. – Zdravotní kurz Orlík
10. 1. – zajištění a účast na dni otevřených dveří
20. 4. – příprava, zajištění a účast na odborné skupinové ekologické exkurzi 1.B „Křešín“ , zaměřeno na botaniku
29. 4.-  zajištění a účast na odborné exkurzi Zbirovia Zbiroh a Muzeum J.V. Sládka
15. -22. 5. – příprava, zajištění a účast na odborné skupinové ekologické praxi 2.B „Pálava“
12. - 23. 6. -  příprava, zajištění a účast na odborné skupinové ekologické praxi 1.B a 2.B „Krkonoše“

Zvláštní ocenění náleží žáku Lukáši Zevlovi – mistr ČR v badmintonu ve své katogorii. 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 33 / 116

Třída 2. N oboru 2352H/001 Nástrojař, třídní učitel  Mgr. Jan Vlček (ml.)
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Třída 2. Z oboru 2351H/001 Zámečník, třídní učitel  Mgr. Josef Zeman

Koncem školního roku 6x důtka třídního učitele a dvě podmíněná vyloučení za neomluvenou absenci
pTU - Mastný – dobrá práce během OV

Celkově chováním i prospěchově slabě podprůměrná třída.
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Třída 2. DS oboru 2343L506 Provozní technika, třídní učitel  Bc. Petr Kadlec

Z třídy, do které bylo přijato 28 žáků, odešlo nebo nepostoupilo 22 žáků. Do závěrečného ročníku pak postoupili jen 
4 žáci. S dálkovou formou tohoto oboru má škola špatnou zkušenost z důvodu vysoké fluktuace žáků, kteří studují při  
zaměstnání a nemají vážnou motivaci k podání školního výkonu. Škola otevření dálkového studia chápala jako službu 
veřejnosti, z výše uvedených důvodů však s tímto oborem nadále nepočítá.  
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7.2.3 Třetí ročníky

Třída 3.A  oboru 6341M/040 Informatika v ekonomice třídní učitelka Ing. Alena Chlustinová

Poznámky ke třídě a třídní akce: 

2 žáci konali úspěšně opravnou zkoušku v srpnu 2009, jedna žákyně opakuje 3. ročník.
Žáky skupiny „Informatika“ oceňujeme za význmanou pomoc a aktivitu během odborné praxe při repasích a 

reinstalcích a a třídění starší IT techniky, čímž škole ušetřili nemalé náklady.

Třída se aktivně účastní dobročinných akcí, zejména:

16. září 2008 – celostátní sbírka „Den, kdy svítí Světlušky“ – vybráno 
Kč 17.495,--
1. prosince 2008 – celost. sbírka „Červená stužka“ – vybráno Kč 6.211,--
7. dubna 2009 – celost. akce „Květinka“

Třídní učitelkou hodnocena jako prospěchově průměrná třída, vykazující  značnou absenci.

Zpráva o aktivitách třídní učitelky: 
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1. – 3. září 2008 – GO kurz studentů 1. ročníků – Orlík, Rakovice 

16. září 2008 – celostátní sbírka „Den, kdy svítí Světlušky“. Akce se zúčastnilo 17 studentů 4. A a 4 studenti 3. A Za 
prodej  487 ks magnetek a náramků bylo získáno Kč 17.495,--.

3. října 2008 – účast na prezentaci škol na ÚP Beroun

5. listopadu 2008 – celostátní sbírka „Projekt Šance“, (pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež). Prodej  
drobných předmětů prováděla třída 2. A. Výtěžek sbírky se počítal centrálně v Praze.

7. listopadu 2008 – Studenti 3. A se zúčastnili 18. mezinárodního veletrhu jazyků, vzdělávání a kultury Expolinqua 
Praha.

1. prosince 2008 – kampaň „Červená stužka – světový den boje proti AIDS“. 26 studentů třídy 3. B a 4 studenti 3.  
A prodali stužky za Kč 6.211,--. 

11. prosince 2008 – prezentace Západočeské univerzity Plzeň pro studenty 4. C

27. ledna 2009 – Studenti 3. A, 4. A a 4. B se zúčastnili II. ročníku Veletrhu pomaturitního a celoživotního 
vzdělávání Gaudeamus v Praze.

29. ledna 2009 – prezentace České zemědělské univerzity Praha pro studenty 4. ročníků

13. února, 24. února, 2. března 2009 – studenti  4. ročníků navštívili Informační a poradenské středisko na ÚP v 
Berouně. Byli zde seznámeni s činností ÚP, situací na trhu práce, zákonem o zaměstnanosti a s právním minimem 
před vstupem do zaměstnání.

27. února 2009 – proběhla na naší škole prezentace Jazykové školy Plzeň pro studenty 4. ročníků

3. března 2009 – pro studenty 4. ročníků proběhl seminář se zástupci firmy SCIO. Studenti byli seznámeni 
s Národními srovnávacími zkouškami, které jsou podmínkou přijímacího řízení některých VŠ.

18. března 2009 – třída 3. B se zúčastnila humanitárního programu pro sexuálně zneužívané děti a mládež –
„Projekt Šance“. Výtěžek sbírky se počítal centrálně v Praze.

7. dubna 2009 – celostátní akce „Květinka“. Sbírky na pomoc Klokánku v Hostivici se zúčastnila třída 3. A.  
Výtěžek se počítal centrálně v Praze.

13. května 2009 – celostátní sbírka „Květinový den“. Zúčastnila se třída 2. A. Výtěžek se počítal centrálně v Praze. 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 38 / 116

Třída 3.B  oboru 1601M/001  Ochrana a tvorba životního prostředí, 
třídní učitelka  Ing. Ivana Krausová

Tř. důtka – 5 žáků – nevhodné chování v hodinách matematiky.
Pochvala tř. učitele – Šímová a Tománková  - úprava a vedení knihovny v DM
Vojtěch Podsklan – pochvala za vzornou reprezentaci školy  na biologické olympiádě.
Václav Voska – pochvala za reprezentaci školy na SOČ.

3 žáci konali úspěšně opravnou žkoušku v srpnu 2009.

Zpráva o dalších aktivitách třídní učitelky: 
Sportovní den –  organizace aerobiku
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22. 4. 09 Beseda v rámci ekologie a ekologie – Velikonoční ostrov
9. 4. 09 Seminář „Trestní odpovědnost mládeže“ Plzeň
20. – 23. 11. 2008 Orlík Zdravotní kurz
Informace o studiu – Plzeň, ul. Dlouhá, Nade Mží
13. – 20. 9. 2008 Krkonoše ekologická praxe tř. 3. B
12. – 19. 6. 2009 Krkonoše  ekologická praxe tř. 1. B
22. – 24. 5. 09 Seč – Projekt spolupráce ZŠ a SŠ ( pod vedením Mgr. Novákové)
23. 6. 09 Kolín – převzetí počítače k projektu spolupráce ZŠ a SŠ
Prosinec 08 v rámci ekologické výchovy  3. B připravila program „Víte co jíte“ pro MŠ a ZŠ Tlustice
Zapojila jsem se do projektu UNESCO s názvrm „Astronomie“ a studenti 1. B psali texty z životopisů
významných astronomů – Galileo, Brahe, Kepler, Bruno atd.
Doprovod studentů a zajištění představení v rámci Klubu mladých diváků:
15. 1. 09 Divadlo pod Palmovkou – Edith a Marlen
2. 12. 08 Divadlo ABC Cizinec
4. 2. 09 Švandovo divadlo Škola pro ženy
18. 3. 09 divadlo v Dlouhé – Oněgin byl Rusák
2. 4. 09 Divadlo Rokoko – Hráči
28. 4..09 Divadlo v Celetné Labyrint světa
4. 4. 09 Divadlo Příbram – představení pro studenty Saturnin
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Třída 3.C  oboru 2341M/001 Strojírenství, třídní učitel  Ing. Václav Šos

Dne 3. 10. 2008 jsme uskutečnili třídní zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Pro doplnění autobusu 
se zájezdu zúčastnili žáci 1.C, 2.C a 4.C.

Dne 16. 6. 2009 jsme uskutečnili exkurzi do škody Mladá Boleslav. Pro doplnění autobusu se exkurze zúčastnili  
žáci strojírenského oboru všech ročníků.  

Jako celek se třída  jeví  mírně nadprůměrná. Žáci jsou aktivní a zvláště ve druhém pololetí došlo k podstatnému 
zlepšení studijních výsledků.

Zpráva o dalších aktivitách třídního učitele: 

Dne 11. 11. 2008 jsem se s čtyřčlenným šachovým  družstvem naší školy zúčastnil okresního přeboru středních škol,  
pořádaného na ZŠ Beroun. Osadili jsme první místo s právem postupu do krajského kola konaného dne 8. 12. 2008 
v Neratovicích, kde jsme se z důvodu nemoci  nezúčastnili. Dne 22. 6. 2009 jsme se zúčastnili pražského přeboru škol  
jednotlivců a družstev pořádaného DDM Praha 9. Náš student Vít Daliman osadil 3. místo.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 41 / 116

Třída 3.N  oboru 2352H/001 Nástrojař třídní učitel  Mgr. Jan Vlček (st.)

6 žáků konalo opravné zkoušky na konci srpna 2009, jeden z nich neúspěšně – opakuje třetí ročník se změnou oboru 
na „Zámečník“.

Třídní učitel třídu celkově hodnotil jako „dobrou třídu“.
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7.2.4   Čtvrté  ročníky

Třída 4.A  oboru 6443M/002 Ekonomika zemědělství a výživy, 
třídní učitelka Mgr. Alena Musílková

Prospěchově slabá třída. Žáci již od prvního ročníku neprojevovali potřebnou aktivitu směrem k prospěchu, většina 
se snažila pouze „proplouvat“, což se nakonec projevilo i v celkovém hodnocení u maturitní zkoušky. Řada žáků třídy 
začala vážným způsobem pracovat příliš pozdě a již nestihli dohnat potřebnou kvalitu zejména u maturitních 
předmětů. O tomto trndu svědčí i počet žáků ve třídě, která začínala na počtu 32 žáků, skončila na 19. Jedna žákyně  
zanechala studia těsně před maturitou i přes četné domluvy třídní učitelky.
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Třída 4.B  oboru 1601M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí, 
třídní učitelka Mgr. Eva Machová

Vynikající třída se smyslem k odpovědnému přéstupu ke studiu. Studijní průměr však neodpovídá plně tvrzení první  
věty. Žáci během studia projevovali o obor trvalý zájem a vykazovali nejrůznější aktivity, účastnili se mnoha soutěží.  
Závěr studia zde dopadl velmi dobře, pouze dvě žákyně konaly opravné zkoušky z jednoho předmětu, jinak všichni 
ukončili studium velmi dobrými výsledky. 
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Třída 4.C  oboru 2341M/001Strojírenství, třídní učitel Ing. Jan Hrubý
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7.3  údaje o komisionálních zkouškách (přezkoušení) – počet žáků/studentů, ročník, obor 
vzdělání, předměty, důvody, výsledky.

7.3.1  Průběh a výsledky maturitních zkoušek, maturitních  závěrečných zkoušek (bez 
opravných zkoušek) 

 Témata k písemné  maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2008/2009,  konané 
dne 7. dubna 2009  (pro denní studium)

1. Celý život se může změnit v jedné vteřině a nikdy nevíte, kdy to přijde. (Vypravování)
2. Člověk má zodpovědnost za toho, koho nechal k sobě citově připoutat. (Dopis s  prvky úvahy)
3. Sen, kterým žijeme každý den.  Co od života očekáváme a čeho chci dosáhnout. (Úvaha)
4. Člověk proti zkáze.  (Esej)

Předsedové maturitních komisí ve školním roce 2008/2009

1.Pro 4. C :  Ing. Pavel Břečka, Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda,  U Letiště 370, 250 70 
Odolena Voda

2.Pro 4. B: Ing. Josef Míchal, Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, 391 81 Veselí nad 
Lužnicí, Blatské sídliště 600

3.Pro 4. A Ing. Věra Vrbská, SOŠ Blatná, V Jezárkách 745, Blatná

Maturitní komisi u oboru Strojírenství předsedal Ing. 
Břečka z SOŠ Odolena Voda

Maturitní komise pro obor Ekonomika zemědělství a 
výživy pod vedením Ing. Věry Vrbské (úplně vlevo) ze SOŠ 
Blatná
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Ve školním roce maturovaly tři třídy s následujícími souhrnnými výsledky: 

V řádném a náhradním termínu (mimo rebrobací) absolvovalo celkem 56 maturantů, 6 žáků 
musí konat reprobaci v příštím kalendářním roce. 

V podzimním termínu maturovalo 16. a 17. září 2009 celkem 16 žáků – šlo o opravné zkoušky 
nebo náhradní termíny maturitní zkoušky. 

Následující tabulky podávají podrobný rozbor prospěchu u maturitních zkoušek. 
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7.3.2 Podrobný rozbor výsledků maturitních zkoušek jednotlivých maturujících tříd

 7.3.2.1 Rozbor výsledků maturitní třídy 4. B obor 1601M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí
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7.3.2.2 Rozbor výsledků maturitní třídy 4. A obor 6443M/002 Ekonomika zemědělství a výživy
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7.3.2.3 Rozbor výsledků maturitní třídy 4. C obor 2341/001 Strojírenství

Žáci třídy 4. C podcenili náročnost maturitní zkoušky. Během školního roku obecně podcenili soustavnou přípravu a 

Ke konci vyučovacího období školního roku se většina maturantů místo soustředěné přípravy na maturitu zaměřila na 
splnění podmínek prospěchu tak, aby vůbec na konci 4. ročníku prospěla. To se mnohým vymstilo zejména u praktické 
maturitní zkoušky. 

 S žáky pracoval nejen třídní učitel, ale ředitel školy osobně. Větší část třídy na motivační pohovory positivně 
reagovala, bylo ale již příliš pozdě.  7 žáků třídy tak nemá ukončeno vzdělání předepsanou zkouškou a bude muset 
reprobovat v příštím kalendářním roce. 

K této třídě ještě přikládáme podrobný rozbor maturitní zkoušky u jednotlivých žáků (bez uveřejnění identity):
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7.3.3 Přehled výsledků závěrečných zkoušek třídy 3. N , obor 2352H/001 Nástrojař

Předseda zkušební komise: Mgr. Jiří Kiml, SOU Stochov

Legenda tabulky: jednotlivé řádky náleží jednotlivým žákům, první sloupec: písemná část závěrečné zkoušky, druhý 
sloupec praktický výcvik, třetí sloupec z ústní zkoušky. 
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8. Hodnocení chování žáků/studentů

➢Během hodnoceného roku byl zaznamenán jeden výskyt přestupku proti bezpečnosti a zdraví 
spolužáků, kdy žák 1.B napadl fyzickou formou spolužáka. Případ vyšetřen policií se závěrem na 
přestupek. Řešeno třetím stupněm z chování. Pachatel přestupku neprospěl na konci 1. ročníku, 
škola od té doby o něm nemá zprávy. 
➢Řada přestupků proti školnímu řádu se množí v ubytovacím zařízení – domově mládeže. Jde 
hlavně o pokusy vnášet do ubytovacích prostor alkoholické nápoje a kouření. V několika případech 
došlo k opožděnému návratu na ubytování až po 23 hodině, kdy již vychovatelé musí aktivně pátrat 
po nepřítomných žácích. 
➢Trvalým problémem je kouření, zejména u dívek. Až 90 % dívek, které přijdou ze ZŠ do 1. 
ročníků, kouří.  Vedení školy proti kouření ve veřejných prostorech je prakticky bezmocné, zejména 
s ohledem na výtku školní inspekce, když byl ředitel školy upozorněn, že „za branou budovy“ již 
nemá vůči svým žákům kompetence. Rovněž není možné žákům zakázat vyjití z budovy. Absence 
městské policie v Hořovicích tento nešvar jen podporuje. 
➢Vážnější přestupky proti školnímu řádu jsou poměrně vzácné, na úrovni ředitele bylo těchto 
přestupků řešeno jen několik na stupni „důtka ředitele školy“, a to ponejvíce za neomluvenou 
neúčast ve výuce malého rozsahu (do 3 hodin za pololetí). 

Naopak během roku je třeba vyzvednout velkou četnost projevů slušnosti, sounáležitosi, 
tolerance, mezilidské pomoci u mnoha žáků všech oborů školy. 
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9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní 

zkouškou a absolventi VOŠ

Druh/typ školy

Počet 
evid. ab-
solventů 
celkem

Podali přihláš-
ku  na VŠ

Podali přihláš-
ku  na VOŠ

Podali přihláš-
ku  na jiný typ 
školy

Nepodali při-
hlášku
na žádnou ško-
lu

SOŠ 62 19 6 3 34

II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním 
listem

Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbové-
ho studia

Podali přihlášku  na jiný typ 
střední školy

SOU                      25 11 0

Odchody žáků ze školy během školního roku – počet žáků, důvody. 
(Nejsou započteny odchody z důvodu neprospěchu)

15.11.2008 žákyně 1. B Zanechání studia, uvedeným důvodem je špatný prospěch, nezvlá-
dá střední školu.

18.1.2009 žákyně 1. B Přestup na tříletý obor, vykazuje špatný prospěch, uvádí že není 
ochotna se učit.

29.1.2009 žák 1. A Žák uvádí, že se „spletl v oboru studia“ není ochoten se učit, chce 
se vyučit kuchařem, přestupuje na SOU s tímto oborem.

29.1.2009 žák 2N Přerušení studia ze zdravotních důvodů.

12.5.2009 žákyně 4. A Zanechání studia těsně před maturitou. Přes úsilí pedagogů se ne-
podařilo žákyni přesvědčit o opaku.

12.5.2009 žák 1.A Zanechává studia,  přijat na obor automechanik na jiné škole.

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2009)

Kód 
okresu
bydliště

KKOV název oboru 
KKOV

Celkem Dívek Z celkem 
dosažitel
ní

Z dívek 
dosažitel
ní

Dosud 
nepracujíc
í

ukončení 
školy v 
období od 
minulého 
výpočtu 
(5 měs.)

ukončení 
školy v období 
od 
předminulého 
výpočtu (12 
měs.)

3202BE 16-01-
M/001

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

2 2 2 2 2 2 2

3202BE 23-41-
M/001

Strojírenství 3 0 3 0 2 3 3

3202BE 23-52-
H/001

Nástrojařnástroj
ařské práce

4 0 4 0 2 1 1

3202BE 41-41-
M/001

Agropodnikání 1 0 1 0 0 0 0
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Kód 
okresu
bydliště

KKOV název oboru 
KKOV

Celkem Dívek Z celkem 
dosažitel
ní

Z dívek 
dosažitel
ní

Dosud 
nepracujíc
í

ukončení 
školy v 
období od 
minulého 
výpočtu 
(5 měs.)

ukončení 
školy v období 
od 
předminulého 
výpočtu (12 
měs.)

3202BE 64-43-
M/002

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy

3 2 3 2 3 3 3

3405P
M

23-52-
H/001

Nástrojař 
nástrojařské 
práce

1 0 1 0 0 0 0

3408R
O

16-01-
M/001

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

3 1 3 1 3 2 2

Celkem - součty 17 5 17 5 12 11 11

Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole

I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2008)
 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2008)

Jazyk
Počet učite-

lů
celkem

Kvalifikace vyučujících

odborná částečná žádná
Rodilí 
mluvčí

Anglický jazyk 4 3 1 0 0
Německý jazyk 3 2 1 0 0

    V posledních 5 letech sledujeme výrazný pokles zájmu o studium německého jazyka. Většina 
žáků se orientuje výhradně na angličtinu. Tento nedobrý trend je zakotven v působení základních 
škol,  kde podle sdělení  mnoha žáků není  dostatek kvalitních učitelů  němčiny.  Kromě toho zde 
působí fenomén doby, kdy je angličtina považována za světové esperanto. Důsledkem toho bude 
skutečnost, že znalost německého jazyka, který je našemu území i národu historicky i regionálně 
blízký, velmi poklesne. Trend sledujeme i u žáků, kteří se povinně učí dvěma jazykům – angličtině i 
němčině současně. 

Například u prvních ročníků jen přibližně 8 ze 30 žáků žádá němčinu s tím, že se ji učili na ZŠ. 
Škola v zájmu svobody volby se tak snaží žákům vyhovět (u jednojazykových oborů) a  tento jev se 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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přenáší ze ZŠ do SŠ. Řešením by bylo zavést povinnou dvoujazyčnou výuku, což ale při tvorbě 
ŠVP naráží na další snížení odborné výuky ve prospěch všeobecně vzdělávacího bloku.

Mgr. Alena Musílková komentuje výuku angličtiny:
Anglický jazyk se na škole učí v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně pro obory Strojírenství a 

Ochrana a tvorba životního prostředí. Toto platí pro studenty, kteří již absolvovali výuku 
anglického jazyka na základní škole. Obor Informatika v ekonomice má posílenou výuku jazyka o 
jednu vyučovací hodinu týdně. Nově pak přibývá předmět Technical English ve 4. ročníku. 

V tomto předmětu si žáci rozšiřují znalosti o termíny v oblasti počítačové a obchodní angličtině. 
Žáci, kteří se na základní škole věnovali studiu německého jazyka, v tomto pokračují a angličtinu 
mají jako další cizí jazyk, který má dotaci 3 vyučovací hodiny v prvním ročníku a dále po dvou 
vyučovacích hodinách.

Mgr. Alena Musílková při výuce anglického jazyka ve třídě 1.C obor Strojírenství

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

Podobně jako v minulém roce došlo pouze k pravidelné údržbě, opravám, případně obměně 
strojů za poškozené. Zastavení státní podpory SIPVZ  od března 2007 hodnotíme jako velmi 
nešťastné rozhodnutí.  

 Nedostatek prostředků je časovaná bomba, 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 2009/2010 plánujeme 
vybudovat další učebnu a modernizovat jednu z dříve vybudovaných učeben tak, aby kapacita 
učeben IT odpovídala potřebě postupně nabíhajícího oboru Informatika v ekonomice a ŠVP 
Informatika ve strojírenství a Informační technologie.

K našemu velkému znepokojení zkrachoval na MŠMT ČR pokus o vytvoření nové koncepce 
státní politiky informační gramotnosti ve škoství jako takovém. Ředitel školy Ing. Kebert byl 
členem poradní skupiny ustavené přímo ministrem MŠMT Ondřejem Liškou. Pracovní skupina pod 
vedením Ing. Milana Hausnera (řed. pražské ZŠ Lupáčova) se pokoušela vytvořit koncept pod 
názvem ©Dobrá škola 21.
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 Hlavními principy zde bylo vytvoření systému výzev a podpor tak, aby všechny školy, které 
projeví zájem, dosáhly na evropské a státní prostředky pro nákup infrastruktury.  Dalším principen 
byla orientace na OpenSource software, úsporná řešení. 

Již trento rok 2009 měla být školám poskytnuta tzv „udržovací dotace“ na nákup nejnutnějšího 
vybavení. Žel tento projekt je k datu psaní této zprávy „u ledu“.

Naše škola je v posledních letech v oblasti nákupu infrastruktury odkázána výhradně na provozní 
prostředky. 

Vybavení školy ICT lze objektivně hodnotit stále jen jako lepší průměr, s obtížemi jej však 
udržíme. Pozitivní je, že učitelé jsou postupně dovybavování přenosnými počítači, z projektu 
Středočeského kraje bude škola vybavena dvěma interaktivními tabulemi (pro neICT předměty – 
pro učebnu ekologie a učebnu chemie)

O chod a správu ICT se stará profesionální správce - zaměstnanec v rozsashu 20 hodin týdně. 
Přehled techniky ve škole uvádí sumární tabulka níže.

Učtelka odb. předmětů Bc. Veronika Tomsová při správě učebny označované jako“učebna CAD“. Učebna je urče-
na především k výuce Autocadu, grafiky a modelování 3D.  Na levém obr vybavená písárna (vybavená staršími  repa-
sovanými stroji) určená k výuce techniky administrativy, psaní strojem a zpracování dokumentů na PC. 

Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce 

z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED)

Počítače celkem 119 X X X

z toho přístupné žákům/stu-
dentům

91 0 91 0

Počítače s připojením k In-
ternetu 116 X X X

z toho přístupné žákům/stu-
dentům

91 0 91 0

Počítače s rychlým připo-
jením 116 X X X

z toho přístupné žákům/stu-
dentům

91 0 91 0

Učitelé nepočítačových 
předmětů 21 X X X

z toho využívající Internet 
při výuce

5 X X X
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V případě programového vybavení IT se v souvilosti výukou oboru Informatika v ekonomice orientujeme i na jiné 
operační systémy. Část PC je vybavena operačním systémem Linux (Fedora) a programy z licencováníé pod 
GNU/GPL. Na horním obrázku student V.Skrčený z 2.A při tvorbě www. Stránek v programu KWEBDEV běžícím pod 
Linuxem. 

Škole se zatím daří splňovat standardy v IT, vyhlášené MŠMT v době SIPVZ. V následujícím 
období školního roku 2009/2010 se zaměřím především na zdokonalení síťové infrastruktury školy. 
Jde o vytvoření technických podmínek pedagogům pro umožnění zápisů a zadedení elektronické 
třídní knihy. Tím dojde k další automatizaci školní administrativy. 
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13. Údaje o pracovnících školy

I.Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2009)

věk Muži 
počet

Ženy 
počet

Celkem počet muži % ženy  % věk  %

Do 20 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

21-30 2 2 4 3,10% 3,10% 6,20%

31 - 40 0 6 6 0,00% 9,20% 9,20%

41 - 50 6 14 20 9,20% 21,50% 30,80%

51 -60 15 12 27 23,10% 18,50% 41,50%

> = 61 7 1 8 10,80% 1,50% 12,30%

Celkem 30 35 65 46,20% 53,80% 100,00%

Jen pedagog.
přepočteno

21,57 17,57 39,07 55,20% 44,97% 100,00%

Jen neped.
přepočteno

3,65 15,79 19,46 18,75% 81,14% 100,00%

 II . Přehled  pracovníků

celkem 
fyzický/pře-
počtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/pře-
počtený (všichni 
ped)

pedagogických
interních/ex-
terních

pedagogických 
– s odbornou 
kvalifikací 

Počet žáků v DFV 
na přepočtený 
počet pedagog. 
prac.

65/61,53 23/19,46 44/39,07 40/4 40 422/39,07
=10,801

III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6 2009)
Počet pedag. 
pracovníků

Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let
Z toho 
důchodci

Celkem 

Celkem 4 4 14 17 5 4 44



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 58 / 116

IV.  Podrobný rozbor struktury zaměstnanců školy

fyzické 
os poř. č. Titul funkce

přepočtení zaměstnanci započitatelná praxe

muži ženy zaokr na celé roky

Ia pedagogové – vedoucí zaměstnanci

1 1 Vladimír Kebert Ing.,CSc. ředitel SOŠ Hořovice 1,000 22

2 2 Jiří Hudec Ing. zást. řed. SOŠ Hořovice 1,000 28

3 3 Alena Lhotáková Mgr.
ZŘ-SOU, zástupce ředitele  
pro praxi 1,000 25

Ib pedagogové – učitelé (řazení podle roků praxe)

1 4 Veronika Tomsová sl. učitelka informatiky 0,809 0

2 5 Pavel Král p. učitel odb. předm. 0,476 2

3 6 Petr Kadlec Bc. učitel informatiky 0,857 2

4 7 Eva Machová Mgr.
učitel(ka) SOŠ a SOU 
Hořovice 1,000 4

5 8 Dagmar Kuncová Mgr. učitelka(ka) SOŠ Hořovice 0,476

6 9 Zdenka Patková Mgr., PhD.
učitel(ka) SOŠ a SOU 
Hořovice 1,000

7 10 Jana Hráchová Mgr. učitelka všeob. vzděl. 1,000

8 11 Ivana Horká Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,714 17

9 12 Jana Plecitá Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 17

10 13 Jan Vlček Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 19

11 14 Josef Štícha Ing. 
učitel odborných 
předmětů 0,428 19

12 15
Mirjana Zarič-
Brajovič Dipl. Fil učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 22

13 16 Martin Křenek Ing. učitel odborných 0,190 22
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předmětů

14 17 Jaroslav Nejedlý Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 23

15 18 Eva  Vlčková Mgr. učitel všeob. vzděl. př. 1,00 24

16 19 Alena Musílková Mgr. učitelka všeob.vzd. př. 1,00 24

17 20 Karel Pangerl Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,904 26

18 21 Ivana Krausová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 27

19 22 Alena  Chlustinová Ing. učitelka odb. předm. 1,000 28

20 23 Dana Kučerová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 28

21 24 Miroslav Karásek Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 28

22 25 Jan Hrubý Ing. učitel odb. předm. 0,714 28

23 26 Václav  Fryš Ing. učitel odb. předm. 1,000 30

24 27 Danuše Škvárová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 32

25 28 Josef  Vacovský Ing. učitel odb. předm 1,000 32

26 29 Miroslav  Červenka Ing. učitel odb. předm. 1,000 32

27 30 Václav Šos Ing. učitel odb. před 1,000 32

28 31 Jan  Vlček Mgr. učitel všeob. vzd. předm. 1,000 32

29 32 Václav Šíma MVDr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,142 32

30 33 Josef Zeman Mgr. ved učitel praxe SOU 1,000 32

31 34 Iva Šímová Mgr. učitelka jazyků 0,571 32

32 35 Jana Hudcová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 34

přepočtení: 14,71 15,57

přepočtení celkem : 30,28
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IV.  Podrobný rozbor struktury zaměstnanců školy

I c pedagogové - vychovatelé na DM

cislo
_prac jmeno_a_prijm Titul funkce část_uvazku roku

1 36 Tkáčová Jana pí. vychovateka DM 1,000 18

2 37 Oldřich Chlup p. vedoucí vychovatel DM 1,000 23

3 38 Hana Lacinová pí vychovatelka DM 1,000 19

přepočtení: 1 2,000

přepočtení celkem : 3,000

Id pedagogové -  učitelé odborného výcviku a praxe

cislo
_prac jmeno_a_prijm Titul funkce část_uvazku roku

1 39 Jiří Balej p. 
mistr odborné výuky-instr. 
Svařování 0,455 22

2 Jiří Balej p. učitel praxe SOŠ 0,060 22

3 Jiří Balej p. zam. Doplňkové činnosti 0,500 23

4 40
František 
Štěpnička p.

učitel odbor předm(teor) 
SOU 0,048 25

5
František 
Štěpnička Bc. učitel odborné výuky SOU 0,909 27

6
František 
Štěpnička Bc. učitel praxe SOŠ 0,060 27

7 41 Milan Kopáček p. učitel odbor předm SOU 0,190 31

8 42 Pavel Huml p. učitel odborného výcviku 0,364 32
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IV.  Podrobný rozbor struktury zaměstnanců školy

9 Pavel Huml p. učitel předm. praxe 0,240 32

10 43 Karel Fencl p. mistr odborné výuky 0,909 32

11 Karel Fencl p. učitel praxe SOŠ 0,120 32

12 44 Alois Crk p. mistr odborné výuky 0,455 32

13 45 Milan Kopáček p.
učitel odborné 
výuky-"mistr" 0,909 32

14 Milan Kopáček p. učitel praxe SOŠ 0,120 33

15 46 Jiří Stelšovský p. učitel odborného výcviku 0,455

Přepočtení  MOV+PR 5,79 0

Přepočtení  celkem 5,79

Pedagogové Muži  ženy

Pedagogové přepočtení: 21,50 17,57
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IV.  Podrobný rozbor struktury zaměstnanců školy

II. provozní (nepedagogičtí zaměstnanci školy) 

cislo
_prac jmeno_a_prijm Titul funkce část_uvazku roku

1 47 Lhotáková Albína pí. kuchařka ŠJ 1 23

2 48
Lenka 
Kratochvílová pí. uklízečka v SOU 1 23

3 49 Marie Štuksová pí.
mzdová účetní ,  
personalista 1 26

4 50 Dlouhá Ivana pí. uklízečka 0,81 26

5 51 Jiřina Hubičková pí. pom. kuchařka ŠJ 1,000 30

6 Pavel Huml p.
ved.odl.prac.SOŠ 
Hořovice 0,400 32

7 52 Chlustina Milan p.
školník a 
údržbář,domovník 0,750 32

8 53 Věra Chlustinová pí. uklízečka 1,000 32

9 54 Jíšová Marie pí. ved. ŠJ SOŠ Hořovice 1,000 32

10 55 Jaroslava Štětková pí. pom. kuchařka ŠJ 1,000 32

11 56
Jaroslava 
Moulisová pí. hlavní účetní, rozpočtářka 1,000 32

12 57 Václav Krýl p. školník a údržbář 1,000 32

13 58
Jaroslava 
Merklová pí. uklízečka 1,000 32

14 59 Naděžda Tejčková pí. hospodářka SOŠ a SOU 1,000 32

15 60 Jindřiška Černá pí skladník a výdejce nářadí 0,6880 32

16 Jindřiška Černá pí výdejce stravy 0,3130 32

17 61 Jaroslav Štěpnička p. provozní elektroúdržbář 0,800 32
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IV.  Podrobný rozbor struktury zaměstnanců školy

18 Karel Fencl p. brusič kovů_nástrojař 0,075 32

19 62 Alena  Kačírková pí. pomocná kuchařka ŠJ 1,000 33

20 Pavel Král p. správce ICT 0,625 7

21 63 Jitka Humlová pí. hlavní kuchařka 1,000 13

22 64 Jitka Štefanová pí. hospodářka SOU 1,000 13

23 65 Vokáčová Daniela pí kuchařka ŠJ 1,000 16

19,46

celkem nepedagogové 23

přepočtení 19,46

muži 6  / 3,65

ženy 17  /15,786

•Osobní asistenty pro žáky (studenty) se zdravotním postižením, škola nezaměstnává. 

•Asistenty pedagoga pro žáky (studenty) se zdravotním postižením (sociálním znevýhodněním) škola nezaměstnává.
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13.4 . Aprobovanost výuky dle typových předmětů (k 30. 6. 2009)
Jméno a 
příjm.

Úplná Jen pedago-
gická

Jen od-
borná

Nevyhovu-
jící

Vyučuje předmětům DVPP doplňkové činnosti

Ing. Vladimír 
Kebert, CSc

odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství (fyto-
technika + DPS), mo-
torová vozidla, 
geodézie, laboratorní 
předměty

aplikovaná vý-
početní technika, 
práce s počítačem, 
publikování na In-
ternetu, Operační 
systém Linux

Publikování na Internetu,  Operační 
systém Linux

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

od 1.9.2009 studuje odbornou kval-
ifikaci „výuka informatiky na střed-
ních školách – ČZU Praha“

cvičný učitel, lektor SIPVZ

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

FYZ Základy mechanizace, Stroje a za-
řízení, Fyzika

SIPVZ-P cvičný učitel STZ

Mgr. Josef Ze-
man

technické předměty fyzika, technické předměty SOU, 
Odborný výcvik, 

SIPVZ-P

Mgr. Eva 
Machová

BIO - CHE BIO, CHE Biologie, chemie, laboratorní před-
měty

SIPVZ-P cvičná učitelka

Ing. Jana Hud-
cová

odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství (fyto-
technika + DPS)

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

SIPVZ-P, dokončeno celé SIPVZ metodička KEV – ekolo-
gická výchova, cvičná 
učitelka, vede odborné 
práce žáků

Ing. Ivana 
Krausová

odborné předměty 
skupiny oborů - eko-
nomika (provoz a 
ekonomika + DPS)

EKOL, geografie, 
Zeměpis

ekonomika, ekonomika a pod-
nikání, markting a management, 
obchodní korespondence, ekologie 
(sou), geografie, zeměpis

kzrzy pro ekonomy a účet-
ní), cvičná učitelka

Ing. Jaroslav 
Nejedlý

odborné předměty 
skupiny oborů - eko-
nomika (provoz a 
ekonomika + DPS

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

SIPVZ-P
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Ing. Dana Šk-
várová

odborné předměty 
skupiny oborů - eko-
nomika (provoz a 
ekonomika + DPS, 
technika administrat-
ivy

Zpracování dokumentů na PC, 
obchodní korespondence, ekonomi-
ka (SOU)

SIPVZ-P

Ing. Josef  Va-
covský 

Eletrotechnika, auto-
matizace, 

učitelství 
odborných před-
mětů

elektrotechnika, výpočetní tech-
nika, automatizace, práce s 
počítačem 

Ing. Václav 
Fryš 

strojní inženýr, DPS učitelství 
odborných před-
mětů

mechanika, aplikovaná výpočetní 
technika, práce s počítačem, 

certifikace Autodesk, 
modul CAD pro SIPVZ

Ing. Miroslav 
Červenka

strojní inženýr, DPS učitelství 
odborných před-
mětů

technické kreslení, kontrola a 
měření, strojírenská technologie, 

Ing. Alena 
Chlustinová

odborné předměty 
skupiny oborů - eko-
nomika (provoz a 
ekonomika + DPS

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

SIPVZ-P

Ing. Václav 
Šos

strojní inženýr, DPS učitelství 
odborných před-
mětů

kontrola a měření, strojírenská 
technologie, stavba a provoz strojů

Mgr. Dana 
Kučerová

český jazyk, 
občanská nauka

Německý jazyk český jazyk a literatura, německý 
jazyk, občanská nauka

SIPVZ-P

Mgr. Miroslav 
Karásek

český jazyk, 
občanská nauka
st. 6-9 

český jazyk a literatura, občanská 
nauka

jen aprob. ZŠ

Mgr. Jan 
Vlček

němčina, tělesná 
výchova

německý jazyk, tělesná výchova

Mgr. Dana 
Kuncová

právo učitelství (minim-
um) 160 hodin

právo, právní příprava, základy 
práva

Mgr. Jana Ple-
citá

matematika, fyzika matematika , fyzika

Mgr. Karel 
Pangerl

tělesná výchova, 
branná výchova

tělesná výchova

Mgr. Jana 
Mertová 

biologie, chemie biologie, chemie, laboratorní kon-
trole, základy biologie, 

SIPVZ-P, dokončeno celé SIPVZ kurzy DVPP – výuka 
chemie, genové manipulace
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Mgr.,Bc. 
Zdenka 
Patková, Ph.D.

chemie, biologie, 
ochrana a tvorba 
životního prostředí

Chemie, biologie, laboratorní kon-
trola, 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

Mgr. Alena 
Musílková

angličtina anglický jazyk

MVDr.Václav 
Šíma

angličtina, 
veterinářství

anglický jazyk,veterinářství

p. Pavel Huml praxe praxe praxe oboru 6443M/002, praxe 
oboru 1601M/001

p. Oldřich Ch-
lup

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. Jiří Balej ÚSO, DPS instruktor svařování -doplňková 
činnost

p. Jiří Balej ÚSO, DPS praktický výcvik SOU

Bc. František 
Štěpnička

 DPS Bakalářské stu-
dium – odborný 
výcvik

praktický výcvik SOU
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Bc. František 
Štěpnička

 DPS Bakalářské stu-
dium – odborný 
výcvik

praxe studijního oboru strojírenství

p. Milan 
Kopáček

ÚSO, DPS
2009 – dokončil BKL studium pro učitele 
OV

praktický výcvik SOU

p. Milan 
Kopáček

ÚSO, DPS
2009 – dokončil 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.

Bc. Petr 
Kadlec

Výpočetní 
technika a in-
formatika – 
částečná 
kvalifikace

Pozn: studující ČZU Praha - Informatika, dálkově bakalářský pro-
gram s přestupem do magisterského. 
V  červnu 2009 ukončil pracovní poměr.  

Bc. Veronika 
Tomsová

Částečná jen 
BKL – In-
formační 
technologie

Předměty skupiny Informační tech-
nologie

Studuje dálkově VŠFS – Informační technologie – magisterský 
stupeň

Pavel král  Informační 
technologie

Předměty skupiny Informační tech-
nologie

Studuje dálkově Univerzitu Pardubice – ekonomická informatika 
– magisterský stupeň, později pedagogická kvalif.

Ing. Jan Hrubý odborné předměty 
skupiny oborů -stroje 
a zařízení, mechaniz-
ace+ DPS

Technické kreslení, stavba a provoz 
strojů, fyzika

Ing. Martin 
Křenek

Strojírenské 
odborné před-
měty, CNC 
programování

CNC stroje, speciální technologie odborník z praxe
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13.5. Personální změny ve školním roce: 

V uplynulém školním roce došlo k několika zásadním změnám.  

➢  Za Mgr. Jarmilu Vokáčovou (MAT) nastoupila Mgr. Jana Plecitá (aprob. MAT 5-12). 

➢  Nově nastoupila Bc. Veronika Tomsová, stud. dálkové formy oboru Informatika Vysoké školy 
finanční a správní v Praze, během roku dokončila bakalářský stupeň vzdělání a nastoupila ke studiu 
dvouleté magisterské nástavby. Po jejím dokončení plánuje dokončit pedagogické minimum. Zatím 
pracovní poměr na dobu určitou, po splnění kvalifikačních předpokladů bude změněn na dobu 
neurčitou, pokud se na tom strany dohodnou.

➢  Bc. Petr Kadlec oznámil ukončení pracovního poměru, což zaměstnavatel hodnotí jako ztrátu, 
neboť jmenovaný při zaměstnání ve škole dostudoval. Odchází na Českou zemědělskou univerzitu, 
Praha jako asistent, nevylučuje pozdější návrat.

➢  Ing. Miroslav Červenka oznámil odchod do předčasného důchodu na říjen 2009

➢  Marie Jíšová (vedoucí školní jídelny) oznámila odchod do invalidního důchodu popřípadě 
dlouhodobou pracovní neschopnost

➢Mgr. Patricie Frýbertová odešla na mateřskou dovolenou, zastupuje ji Mgr. Dagmar Kuncová 
(abs. Právnické fakulty Praha)

14.  Údaje  o  dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků 
včetně vedoucích pracovníků 
(ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)

14.1   Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

➢  Bc.  Milan Kopáček, učitel odborného výcviku, ukončil v květnu 2009  bakalářský stupeň 
vzdělání na Institutu poradenství (býv. Katedra pedagogiky) České zemědělské univerzity v Praze.

➢   Jana Tkáčová navazuje na dokončené vyšší odborné vzdělání v oblasti vychovatelství 
bakalářským studiem na PedF UK Praha

➢  Pavel Král  studuje druhým rokem bakalářský stupeň - Fakulta ekonomicko správní, obor 
"Systémové inženýrství a informatika" a zaměření "Informační a bezpečnostní systémy". Po 
dokončení plánuje dokončit magisterský stupeň. 

➢ Bc. Veronika Tomsová – nastupuje ke studiu magisterského stupně na Vysokou školu finanční a 
správní – Informatika.  Později „pedagogické minimum“.

➢Ivana Dlouhá (t.č. uklízečka) dokončila maturitní zkouškou nástavbové maturitní studium na 
Střední škole Rokycany, dohoda o budoucím zastupování (náhradě) paní Jíšové ( v dlouhodobé 
neschopnosti nebo inv důchodu) ve funkci vedoucí jídelny.

➢ Vladimír Kebert – přihlášen ke studium rozšíření odborné kvalifikace a učitelské způsobilosti k 
výuce informačních technologií 

➢ Mgr. Dana Kuncová (zast. Mgr. Patricii Frýbertovou), zahájila DVPP - pedagogické minimum

➢Studium  k prohlubování  odborné  kvalifikace  (průběžné  vzdělávání  –  kurzy,  semináře) 
a samostudium

 14.1   jednodenní vzdělávací akce

18.12.2008  vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky školy:
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 Jak získat a udržet autoritu- Mgr. Marie Linhartová

Náročné učitelské povolání klade na člověka nároky v mnoha směrech.   Učitel musí být mimo 
jiné dobrým psychologem,  pedagogem,  filozofem… a v neposlední  řadě  i  člověkem.  V rámci 
tohoto semináře bychom se chtěli zaměřit na těžce uchopitelné téma autority učitele v současné 
škole.  Vzdělávací  cíl: Seznámit  učitele  s tím,  jak přispět  k vytvoření  klidného a respektujícího 
klimatu třídy, jak k sobě navzájem partnersky přistupovat, jak budovat vnitřní uvědomělou kázeň,  a 
že  působit jako učitel znamená působit jako rádce, pomocník a partner.

b) počet vícedenních akcí
vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných

c) samostudium

15.1.2.Finanční náklady a kurzy DVPP

datum pedagog školení náklady

14.10.2008 Bc. Irena Erfurtová Jak záskávat a udržet 940,--

10.11.2008 Mgr. Karásek, 
Ing. Krausová,
 Mgr. Patková

Zdravotnické kurzy 
první pomoci

5750,--

24.10.2008 Mgr. Patková Živočichové nejen pod 
mikroskopem

350,--

18.12.2008 všichni pedagogové 
školy

Komunikační 
dovednosti pedag. pra-
covníků (viz výše)

6000,--

28.11.2008 Ing. Kebert Nová úprava přijímací-
ho řízení

1250,--

31.1.2009 Bc. Erfurtová Asertivita 940,--

31.3.2009 Mgr. Musílková Alena America Today 725,--

18.6.2009 Ing. Jiří Hudec profesní průprava zá- 1800,--

Jak získávat a udržet autoritu
Autorita  žák, třída, rodič, 

kolega, veřejnost

Kompetence, klima, 
potřeby

Pedagogické 
mistrovství, 
sebepoznání, sy 
vyhoření

Efektivní vyučování, 
hodnocení, organizace, 

smysluplnost

Kázeň
Komunikace – rozhovor, 

rozhodování, řešení 
konfliktů

Fenomén školní 
úspěšnosti
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stupců ředitele

07.2009 Ing. Kebert management školy a 
nová maturita 

zdarma

07 – 09 2009 Bc. Tomsová, Mgr. Pat-
ková, Ing. Nejedlý, Ing. 
Krausová, 

on -line školení Za-
davatelé a nová maturi-
ty

zdarma

náklady na DVPP 18695,--Kč

15.  Údaje  o  dalších  aktivitách  a  prezentaci  školy  na 
veřejnosti

15.1. Zpráva o činnosti školských zařízení – domov mládeže ve školním roce 2008/2009

 V Domově mládeže bylo ve školním roce 2008 - 2009 ubytováno celkem 35 žáků. Z uvedeného 
počtu bylo 21 chlapců, 14 dívek. V tomto školním roce byla v domově mládeže ubytována jedna 
studentka ze Střední zdravotní školy v Berouně a jeden žák ze SOŠ Rokycany, oba z důvodů praxe 
v podnicích v blízkosti Hořovic.

Pro volnočasové aktivity v části prvního pololetí školního roku bylo omezeno využívání 
klubovny DM  z důvodu stavební rekonstrukce. Investiční akcí byla vybudována nová klubovna. Je 
řešena jako dělená, se shrnovací dělicí stěnou. Klubovna je plně vybavena pro aktivní trávení 
volného času ubytovaných žáků. 

První část je zařízena jako konferenční místnost.  Druhá část je vybavena sedací soupravou, 
obývací stěnou a klavírem.  Klubovna je vybavena dvěma televizory se satelitním příjmem, dvěma 
DVD přehrávači a videem s promítacím plátnem a projektorem.  Nově začala vznikat rozsáhlejší 
knihovna. 

 
Z pravidelné každoroční finanční pomoci Rady rodičů bylo pro DM zakoupováno i základní 

sportovní vybavení,  stolní a kobercové hry, nové vybavení kuchyněk - ruční mixér, toustovač, 
topinkovač a přístroj na párky v rohlíku.

Vychovatelé zkompletovali víceúčelový mobilní velkoplošný soubor společenských her, výrobek 
dřívějších studentů, vhodný i na GO kurzy pro první ročníky. 

Modernizací IT zařízení DM byla pro žáky zřízena WiFi síť, která pokrývá většinu prostor DM, 
a tak umožňuje přístup na internet i na pokojích studentů. Tato síť je přístupna v denní době. V 
nočních hodinách je automaticky vypínána. V počítačové klubovně je trvalý přístup na internet a 
jsou propojeny do sítě.  Ve vychovatelnách jsou PC s jednou barevnou tiskárnou a možností 
vypalování CD. Tyto počítače jsou kromě vlastní práce vychovatelů určeny pro potřeby tisku jejich 
školních prací a archivaci jejich dat. Počítačové pracoviště žáci pravidelně využívají pro přípravu 
na výuku  i pro  zábavu.

     V rámci výchovných aktivit mají studenti domova mládeže velký výběr. Především je to 
keramická dílna, která je upravena i pro další rukodělné činnosti, např. malba na sklo, stavba 
papírových modelů apod. Pro podporu této činnosti je odebírán i časopis „Golem“.

     Žáci využívají kroužky hořovického zařízení „Domeček“ - aikido, frestil.
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     Pro některé další aktivity využívají studenti odebírané časopisy, jako např. „ABC“, „21. století“,
„Počítač pro každého“.

     V činnosti je  astronomický kroužek. K dispozici má 150 mm zrcadlový reflektor Newtonova 
typu a čočkový 60 mm refraktor. Žáci zde získávají základní informace o astronomii, jsou 
využívány i programy z oboru astronomie v našich počítačích.

     Pedagogové DM zajišťují činnost dramatického kroužku. 

     V rámci enviromentální výchovy mají žáci domácí skleníček pro tropické rostliny a dvě akvária. 
Dále při domově mládeže funguje teraristický kroužek.

     Žáci oboru ochrana životního prostředí v rámci závěrečných prací pracují na projektu 
dendrologického pojetí areálu domova. Byla tak zajištěna parková úprava okolí budov (výsadba 
okrasných dřevin a založení okrasného trávníku).

Také sportovní vyžití je zde rozmanité. Studenti využívají  stolní tenis, badminton, líný tenis, 
volejbalové, fotbalové a ragbyové míče, boxovací pytel a rukavice,  zahradní hru Kroket.
Při odpoledních aktivitách žáků se celoročně pravidelně využívá volnočasový program školní 
posilovny. Bývá uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenisu.. K  míčovým hrám je pravidelně 
využíváno nové hřiště školy na Palackého náměstí 100. Pro méně aktivní je k dispozici stolní 
fotbálek nebo šipky.

Ani prevence sociálně patologických jevů na DM není zanedbávána.
Vychovatelé DM zajišťují pro všechny žáky prvních ročníků kurzy GO.
Několikrát ročně se koná beseda „křeslo pro hosta“ - např.  s ředitelem školy, výchovným 
poradcem, pozvanými hosty – odborníky, politiky, psychologem apod. 

Vychovatelé věnují maximální péči rozvoji studentů po stránce duševní i tělesné.
Pro dobrou práci vychovatelů i studentů by bylo potřeba provést některé úpravy ve vybavení 

uvnitř i vně budovy domova mládeže. V neposlední řadě by bylo třeba provést i velké investiční 
úpravy.

                                                                                             Zpracoval :     C h l u p   Oldřich
                                                                                                                   vedoucí vychovatel
Poznámka – původní text upraven zkrácením
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15.2 Spolupráce školy s okolními firmami se zvláštním zřetelem na zaměstnanost absolventů 
školy

Motivační  letáky  firem Mubea Žebrák s.r.o   a   Buzuluk Komárov a.s.  – nabizející stipendijní programy pro žáky 
tříletých oborů naší školykoly

10.12.2008 se konal seminář pro žáky 3. a 4. ročníků o 
řízení podniku. Přednáší manažer pro vzdělávání za-
městnanců firma Carrier CZ pan Spilka.

Na soutěži odborných dovedností 11.11.2008 byli příto-
mni i personální ředitelé firem Mubea s r.o., Buzuluk a.s.  
Žáky ZŠ motivovali ke studiu strojírenství ve tříleté nebo 
maturitní formě.
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15. 4 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující 
k výchově k humanismu apod.

Pod vedením výchovné poradkyně Ing. Aleny Chlustinové se žáci školy se zájmem zapojily do 
řady dobrovolných sbírkových a propagačních akcí, zejména:

16. září 2008 5. ročník celostátní sbírky pro podporu nevidomých SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 17 studentů 4. A a 4 studenti 3. A
Celkový výtěžek Kč 17.495,--5. listopadu 2008

Celostátní sbírka „Projekt Šance“ pro sexuálně zneužívané děti a mládež žijící v zapomenutí 
na ulici.
Akce se zúčastnilo 28 studentů 2. A

1. prosince 2008 Červená stužka (Světový den boje proti AIDS) – celostátní sbírka
Akce se zúčastnilo 26 studentů třídy 3. B a 4 studenti 3. A
Celkový výtěžek Kč 6.211,--

18. března 2009 „Projekt Šance“ - humanitární program pro sexuálně zneužívané děti a 
mládež.

 Sbírky se zúčastnila třída 3. B

7. dubna 2009 Celostátní akce „Květinka“ – sbírka na pomoc Klokánku v Hostivici.
Zúčastnila se třída 3. B13. května 2009 Český den proti rakovině
Zúčastnilo se 28 studentů 2.A
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Ocenění našich žáků od organizací, jimž naši žáci pomáhali s humanitárními aktivitami

15.5.  Aktivity školy v enviromentální výchově a soutěžích    autor kapitoly: Ing. Jana Hudcová

15.5.1 Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze

V říjnu 2008 se Barbora Chovancová a Kateřina Šenková( 3. ročník OTŽP) a Zuzana 
Vlčková( 4. ročník OTŽP ) zúčastnili Středoškolské ekologické konference. Všechny práce 
i jejich prezentace byly opravdu kvalitní a studenti velmi dobře reprezentovali školu.
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15.5.2   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.
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15.5.3    Každoroční tvorba projektů s různými náměty. 

Studenti 2. a 3. ročníků OTŽP vypracovali a prezentovali projekty na téma „Třídění odpadů“. 
Své počítačové prezentace a soutěže  předváděli ostatním studentům naší školy a také jiných  
škol, např. Gymnáziu V. Hraběte Hořovice, MŠ a ZŠ Tlustice.
Pro nejmenší připravujeme i sladké odměny.

Naučný pořad pro děti ze ZŠ Tlustice. Žáci oboru OTŽP jsou v roli školitelů
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 15.5.4  Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Astronomie

Toto téma bylo většinou zpracováváno v jednotlivých předmětech. Například v ekologii studenti 
vypracovávali myšlenkové mapy , viz příloha.

Informace, jak naše škola pojala a zpracovala téma „ Astronomie“, bude prezentováno na setkání 
přidružených škol UNESCO.
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15.5.5  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 2009 jsme obsadili druhé místo.
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Václav Voska, Jaroslav Novák a Lenka Fritzová – druhé místo v soutěži „Ekologie v zemědělské 
praxi“



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2008/2009     strana 81 / 116

15.5.6  Úprava a ozelenění pozemku v areálu školy

Se studenty 2.B jsme upravili a osadili nevyužitou plochu ve dvoře školy. Žáci SOU vyrobili a 
postavili na pozemku stěnu pro pnoucí rostliny.Ošetřování , další výsadbu a zálivku zajišťuji se 
studenty v rámci cvičení, ale i v osobním volnu. Osázený pozemek slouží pro výuku, ale hlavně 
působí esteticky.
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15.5.7   Exkurze

14.10.08 Exkurze –Léčivé prameny Mariánské Lázně
   9.12.08  Fata Morgana Praha
   11.2.09  Filmové představení s diskuzí  M. Kratochvíla „Velikonoční ostrov“
   26.2.09  Exkurze –Keramo a čistička odpadních vod  Chlumčany
   7. 4.09  Exkurze- Arboretum Sofronka  Plzeň

15.5. 8 Účast na botanických akcích pořádaných Biologickou fakultou JČU v Českých Budějovicích.

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

15.5.9  Zajištění a absolvování odborné praxe v NP Krkonoše, CHKO Pálava a na Orlíku.
Na všech praxích zajišťuji odbornou i organizační část. Praxe umožní studentům získat mnoho 

informací, znalostí a prožitků, které není možné ve škole zajistit.

➢15.5- 22.5.2009 –Praxe CHKO Pálava a BR Dolní Morava
➢19.6 -24.6.2009 – Praxe NP Krkonoše
➢1.6   -5.6.2009 – Praxe Orlík
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15.5.10   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“.

15.5.11   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. 

Na valné hromadě KEV, která se konala 28.1. 2009 jsme obdrželi již druhý titul „ŠKOLA 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ I. stupně. Titul se uděluje školám, které svou činností a veškerými 
aktivitami zajišťují UR. 

15.5. 12 Vedení maturitních a seminárních prací .

15.5.13   Příprava a zajištění biologické olympiády, vyhlášení a zajištění literární a výtvarné  soutěže.

Na škole proběhlo školní kolo olympiády pro druhé a třetí ročníky a dva nejlepší z každého 
ročníku postoupili do okresního kola, které proběhlo v dubnu 2009 na gymnáziu ve Slaném.

Výše uvedený titul škola obhájila již podruhé za sebou
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15.6  Lyžařský výcvikový kurz  a sportovní kurzy
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Z hlediska zajištění a financování kurzu lze kontatovat pokles zájmu žáků o lyžařský výcvik. 
Důvody tohoto stavu lze spatřovat jednak v sociální oblasti – nedostatku finančních prostředků ro-
din a jednak obecný nezájem o pohyb a tělovýchovu. Kurz je podle učebních dokumentů pro žáky 
nepovinný a tak se stává, že nejméně třetina žáků na LVVZ nejede.

Škola pak musí kromě pedagogického procesu na vlastním LVVZ zajistit i výuku ve škole. Tato 
skutečnost značně prodražuje efekt kurzu. 

Letní sportovní kurzy pro žáky druhých ročníků se konaly 2-5 června 2009 v kempu Višnová u 
Roztok u Křivoklátu. Náplní kurzu byla cyklistika a turistika spojená s míčovými hrami.

Vedoucí učitel lyžařského kurzu  Mgr. Karel Pangerl zhodnotil konaný kurz následovně: 
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15.7. Aktivity školy pro veřenost, PR

Škola  uspořádala  během  roku  pro  veřejnost  5  dnů  otevřených  dveří.  16-17.11.2008, 
15.12.2008,12.1.2009 a 16.2.2009. Veřejnost si  na více dnů otevřených dveří,  které takto škola 
organizuje  již  tradičně,  zvykla a  účast  lidí  je  rozprostřená  s  výhodou,  že  pedagogové školy se 
mohou  návštěvníkům  individuálně  věnovat.  Kromě  toho  proběhla  i  tisková  podpora  studijní 
nabídky v okresních novinách Berounský deník a v Podbrdských novinách. 

Škola se zůčastnila veletrhů škol v Berouně a Rokycanech. Bylo vydáno 2500 informačních tisků 
o studijní nabídce. Stránky školy www.soshorovice.cz jsou vedeny a programovány osobně školou, 
nikoli profesionální firmou. To umožnuje prezentovat okamžité informace. 

Stánek školy na prezentačním veletrhu škol v Berouně

Škola spolupracuje s Hospodářskou komorou Střední Cechy. Zel činnost Komory je dosti pasivní 
a partnerské podniky, se ketrými současně spolupracujeme a které jsou členy HK s ní udržují jen 
formální svazek. Škola se opakovaně snažila spolupráci s HK „rozhýbat“ zejména v ohledu HK – 
UP – škola, ale stále zůstává jen u slov. 

Velmi dobrá je však oboustranná spolupráce s UP Beroun. UP nabídl škole účast na programu 
rekvalifikací se státním příspěvkem pro pracovníky firem, které z důvodu krize nemohou vyrábět. V 
rámci tohoto programu byly provedeny kurzy ve svářečské škole v rámci doplňkové činnosti školy. 

Právě se sociálními partnery školy byla dne 12.listopadu uspořádána tradiční sutěž odborných 
dovedností pro žáky základních škol.  Na  organizaci soutěže se vedle pedagogů školy podílely i 
firmy Buzuluk, a. s.  Mubea, Schwarzmuller s.r.o , Tedom a jiní zaměstnavatelé regionu. Cílem 

http://www.soshorovice.cz/
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soutěže bylo přiblížit žákům ZŠ řemeslo a představit jim tříleté obory Nástrojař a Zámečník. Soutěž 
spočívala v kategoriích elektro – zapojení elektrického obvodu NN, ruční zpracování kovů a test 
znalostí z dílenské oblasti. 

Žáci ZŠ u ponků při soutěži ve zpracování kovů Učitelé odborného výcviku p. Karel Fencl, Bc. Milan 
Kopáček, Bc. František Štěpnička a p. Kavalír při hodno-
cení výrobků soutěžících
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Hrací kostku dle uvedeného výkresu měli za úkol zhotovit soutěžící žáci při soutěži odborných dovedností
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16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
• Škola v rámci doplňkové činnosti pořádá certfikovaná školení svařování včetně výkonu zkoušek. 

• Dálkové studium Provozní technika nebylo opakovaně pro nízký zájem otevřeno.

• Ve spolupráci s UP Beroun a UP Rokycany byly uspořádány rekvalifikační kurzy svařování, které 
jsou podporovány projekty financování z fondů EU. 

Rekvalifikace svařování metodou MIG v ochranné atmosféře a svařování klasickou metodou elektrickým obloukem.

17. Výchovné a kariérní poradenství
17.1  Vyhodnocení plánu činnosti výchovného poradce ve školním roce 2008/2009

-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,
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- 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 a v Berouně,

- organizace besed a náborů spojených s volbou povolání a zaměstnání (Západočeská univerzita 
Plzeň, Jazyková škola Plzeň, Česká zemědělská univerzita Praha aj.),

- účast na třídních schůzkách pro volbu povolání na ZŠ (např. Komárov, Zaječov,Cerhovice, 
Zdice, 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 (únor, březen 2009).

17. 2   Primární prevence

     Primární prevence SPJ na SOŠ a SOU Hořovice si v souladu s Metodickým pokynem čj. 
20 006/2007-51, v souladu se stávajícími právními předpisy a v souladu s monitoringem 
provedeným ve škole stanovila příslušné cíle a zaměřila se 

a) dlouhodobě na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na osobnostní a sociální rozvoj studentů 
a na rozvoj jejich sociálních a komunikativních dovedností (tyto cíle akceptují všichni vyučující);

b) krátkodobě především na prevenci záškoláctví, šikany, agresivity a kriminality, na posilování 
právního vědomí; zejména v 2. roč. SOŠ byly v rámci projektu Chceme se dohodnout realizovány 
moduly „Život bez cigaret“ a „Řešení konfliktu“; v 1. roč. SOU v rámci téhož projektu se prim. 
prevence zaměřila ponejvíce na problematiku šikany, násilí a agresivity.

     Jak za účelem zajištění plnění stanovených cílů, tak za účelem zajištění kontinuity a kom-
plexnosti prim. prevence se škola snaží využívat dotačních řízení v rámci programů na podpo-ru 
aktivit v oblasti prevence SPJ u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT. Konkrétně se jedná o 
program 1 – projekt Chceme se dohodnout.

     Každoročně na začátku šk. roku probíhá tzv. GO kurz. Na realizaci tohoto adaptačního kurzu 
spolupracují školní a okresní metodik prevence, vedení školy, výchovný poradce, vedoucí DM a 
třídní učitelé. Cílem tohoto kurzu je nejen umožnit nově nastupujícím žákům překonat obavy 
spojené s nástupem do nové školy, ale i pomoci jim rychleji se navzájem seznámit, navázat 
kontakty, vytvořit základy pro jejich příští týmovou spolupráci. Na základě závěrečného dotazníku 
lze konstatovat, že kurz tyto cíle plní. Také práce lidí na kurzu zúčastněných je žáky hodnocena 
ponejvíce známkou 1.

     Spolupráce metodika prevence s třídními učiteli je dobrá, nejintenzivnější byla spolupráce s 
třídní učitelkou 1. roč. oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, v jejíž třídě se sešlo více 
„problémových“ žáků.   
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Několik snímků z akce primární prevence – kurzu Go! Pro první ročníky. Akci každým rokem připravují výchovní  
poradci ve spolupráci s okresním metodikem prevence Mgr. Jiřím Sixtou a vychovateli domova mládeže – p. Oldři-
cehm Chlupem, který má v této aktivitě dloholeté zkušenosti. Go! Kurzy se konají výjezdní formou, tradičně na Orlíku 
a v Rakovicích u Čimelic.

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 
20)
Ve dnech 24-27 června 2009 proběhla ve škole kontrola podle ustanovení § 174 odst 2 písm. d) a 
odst 4 zákona č. 561/204 Sb. (školský zákon) Českou školní inspekcí.

• Kontrola provedená na základě žádosti Středočeského kraje formou součinnosti podle § 82 odst. 2 
zákona  561/2004  Sb.  ve  věci  přezkoumání  průběhu  a  výsledku  reprobační  maturitní  zkoušky 
jednoho  žáka,  který  po  neúspěšné  reprobaci  podal  žádost  o  přezkoumání  průběhu  maturitní 
zkoušky. 

•Inspekční tým ve složení : Mgr. Věra Ritz-Radlinská Scherlingová a Ing. Ivana Poláčková nenalezl 
žádné pochybení školy, které bylo uvedeno ve stížnosti neúspěšného maturanta. Protokol čj. ČŠI 
1027/09-02 konstatuje  pouze jedno porušení §21 odst4 vyhlášky 442/1991 Sb tím,  že škola při 
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reprobaci zkoušky netrvala na opakované obhajobě maturitní odborné práce, že tato obhajoba již 
byla vykonána při prvním průběhu maturitní zkoušky. Žádost žáka byla zamítnuta

• předchozí text komentujeme tak, že se obecně množí případy, kdy žáci vlastní neúspěchy řeší tím, 
že si na cokoli stěžují. Řešení takovýchto stížností nadměrně zatěžuje administrativu školy. Nikdo 
neřeší otázku principu, že školy obecně se snaží dodržovat etiku zkoušek, ale toto není recipročně 
opětováno žáky, spíše dospíváme k pocitu, že systém a právní prostředí straní těmto průměrným 
stěžovatelům na úkor těch, kteří vše získají poctivou ale obtížnější cestou. . 

19. Další činnost školy
•Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, sdružení rodičů, apod.

Televizní soutěž „Za Školou“
     
V jarních měsících 2009 oslovila Česká televize naši školu, aby nominovala žáky prvního 

ročníku do televizní soutěže „ZA ŠKOLU!“
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     Natáčení pořadu proběhlo v červnu, soupeři byli žáci Gymnázia J. Barranda v Berouně. 
Zúčastnili se žáci 1. A a v obecenstvu byla celá řada žáků všech tříd. 

Celá  tato  akce  žáky soutěžící  třídy  zabavila,  stmelila  a  dále  posílila  jejich  smysl  pro týmovou 
spolupráci.

Naši „zelení“ soutěžící Michal Šidlík, Hana Brotánková a Jan Klimeš. Natáčelo se v červnu 2009  na zámku v Ho-
řovicích, vysíláno 18.9.2009

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy

20.1.1 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena  ke konci 
rozpočtového roku 2008.

- Počty žáků školy

K datu 30. 9. 2008 škola vykazovala následující počty žáků: 
Dle údajů zahajovacích výkazů roku 2008/2009:

Studenti oborů 6341M, 6443M , 1601M,  ……...………………… 213 studentů
Studenti oboru 2341M …………………………………………….   88 studentů
Studenti dálkové studia – provozní technika ………………………    6 studentů
Střední odborné učiliště  ……………………………………………121 žáků
------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem :  …………………………………………………………... 428 žáků

Domov mládeže ke dni 31.10.2008 ………………………...   28 ubytovaných žáků
Počet stravovaných (včetně externích škol) k 31.10.2008 ….           401 strav. osob,
z toho dětí ...............................................................................            329
           zaměstnanců ................................................................              72
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Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 činil: ……….               58,129      
z toho pedagogičtí pracovníci ............................................................                  37,976
           nepedagogičtí pracovníci ........................................................                  20,153

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 2008 k 31. 12. činily celkové náklady hlavní činnosti 29 558 363,45  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 29 598 512,15 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši 
40 148,70 Kč. Oproti roku  2007, kde jsme vykázali úsporu ve spotřebě tepla za odloučené 
pracoviště učiliště Osek ve výši 352 tis. Kč, za to v roce 2008 dle vyúčtování Buzuluku a.s., 
Komárov-dodavatele tepla činila spotřeba tepla celkem 771 tis. Kč, tudíž proti plánované spotřebě 
stoupla o 492 tis. Kč. Dle sdělení  zodpovědného pracovníka dodavatele tepla v 1/2009 byl v 9/2007 
vyměněn měřič tepla. Dřívější měření bylo údajně chybné v náš prospěch. Měřiče byly vyměněny 
aniž bychom na to byli upozorněni. Co se týče spotřeby el. energie také v učilišti Osek činila dle 
vyúčtování Buzuluku a.s.,  Komárov  213 tis. Kč a plus dohadná položka el. en. v čp. 387 Hořovice 
za 9-12/2008, kde probíhá teoretická výuka SOU od 1. 9. 2008 ve výši 16 tis. Kč,  tj. celková 
spotřeba el. en. činí   229 tis. Kč. Tady klesla spotřeba proti plánované o 236 tis. Kč. Tudíž celková 
spotřeba energií v SOU za rok 2008 stoupla o 256 tis. Kč. Jediným smysluplným řešením tohoto 
problému je zbavit se závislosti na dodávkách energií od konkrétního dodavatele. Areál je stále 
v majetku státu, smlouva o převodu na kraj dosud nebyla ratifikována. V následujícím období je 
podán v rámci ROP Střední Čechy projekt s názvem „ Novostavba výukového pavilónu dílen SOŠ a 
SOU Hořovice v Tlustice čp. 28“, který umístění a  činnost oboru s výučním listem řeší v nové 
stavbě na pozemcích Středočeského kraje v areálu dřívějšího statku. Z uvedených důvodů až do 
rozhodnutí o realizaci tohoto projektu, škola nepodnikne jiné kroky vedoucí  k nehospodárným 
výdajům. V případě nerealizace projektu by areál Osek přešel do majetku kraje s prakticky stejnými 
náklady jako na novostavbu – elektropřípojka, kotelna, totální rekonstrukce budov, zemní práce, 
zařízení hygienických předmětů, atd. 

Schodek výše uvedených energií  jsme sice uhradili z plánované úspory  příspěvku na provozní 
výdaje na rok 2008, ale do návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 do 
fondů jsme plánovali posílit investiční fond ke zhotovení vyvýšené podlahy v učebně výpočetní 
techniky.

Tudíž co se týče zlepšeného hospodářského výsledku včetně doplňkové činnosti k 31. 12. 2008, 
tj. po zdanění 179 071,70 Kč, navrhujeme rozdělení HV do rezervního fondu, abychom případnou 
ztrátu v příštím roce mohli pokrýt.

Za účelem přímého financování výuky žáků – přerozdělení státních prostředků byly vynaloženy 
následující částky: 

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………15 153 129,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………  5 257 609,-- Kč
Příděl do FKSP: …………………………………………………     299 100,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, 

cestovné, náklady na DVPP, program I – oblast protidrog.politiky, zákonné pojištění pracovních 
úrazů :  …………………………………….     273 992,-- Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů: 
-dotaci na Program I – oblast protidrog. Politiky- UZ 33 163 ve výši 10 000,-- Kč jsme vyčerpali 
celou.
-Dotaci na Rozvojový program – zvýš.nenár.složek platů PP – UZ 33 005 ve výši  

117 000,-- Kč  - platy       85 401,--  Kč   čerpáno  85 398,-- Kč     vratka   3,-- Kč
                         - odvody   29 891,-- Kč    čerpáno  29 889,-- Kč     vratka   2,-- Kč
                         - FKSP       1 708,-- Kč    čerpáno    1 708,-- Kč     
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Celkově jsme použili 116 995,-- Kč a vrátili 5,-- Kč v rámci finančního vypořádání dotací z 
MŠMT na ú. KÚSK.

                                              
Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny pouze na výuku učební pomůcky v celkové částce 
43 085,20 Kč, z toho například: 
1)  mapy Dějiny, Kanada, Soustava krev.oběhu    ………………          4 760,-- Kč
2)  3 ks laboratorních vah                                       ………………        19 338,70 Kč
3)  uč.pom. na výuku grafiky – CorelDRAW ML 15  …………..        11 121,50 Kč

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. 2008 .…………………………  910 383,75 Kč
Celkové výnosy DČ činily k 31. 12. 2008  ………………………… 1 085 426,75 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   …………………………………………………………+  175 043,-- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Výuka výpočetní techniky – kurzy SIPVZ: ………………………..  -           37,--  Kč
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..  +    27 101,01 Kč 
Ubytování osob v ubytovně SOU Osek:      ………………………..  -       6 555,05 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………..   +  151 380,34 Kč
Výuka jízdy traktorem:  ……………………………………………   +       3 135,-- Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………..                 18,70 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………..    +   175 043,--Kč

3.3.Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2008 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto finanční 

prostředky:
- příspěvek na nájemné ve výši 451 607,--  Kč,  vyčerpáno  …………..           475 136,65 Kč
- příspěvek na odpisy DHM ve výši 475 168,-- Kč, použito …………     488 996,39 Kč
   Schválený odpisový plán na r. 2008 RK SK usnesením č. 018-6/2008 ze dne 5.3.2008 na Kč 

475 168,-- a  včetně zaslané úpravy plánu účetních odpisů ze dne 28. 11. 2008 činí celkem 
490 212,-- Kč. Rozdíl mezi schváleným odpisovým plánem a použitím příspěvku na odpisy DHM 
ve výši 1 215,96 Kč hrazen z prostředků doplňkové činnosti za majetek využívaný právě v dopl. 
činnosti.

Na základě naší žádosti ze dne 4. 7. 2008 o navýšení provozních prostředků v souvislosti se 
stěhováním provozu školy – odloučeného pracoviště SOU Osek  nám byly poskytnuty prostředky 
ve výši 120 000,-- Kč - dle úpravy rozpočtu k 30. 9. 2008 jako provozní individuální úprava. 
Teoretická výuka SOU Osek během letních  prázdnin tohoto roku byla přestěhována do budovy 
Masarykova čp. 387, Hořovice. Využité prostředky na stěhování se týkají údržbářského materiálu, 
DDHM – vybavení učeben, kabinetů, ost. materiálu k vybavení pracoviště a  budovy, drobného 
materiálu, elektroinstalace, údržbářských prací včetně malování. Celkově vynaložené prostředky na 
tento účel činí 154 471,90 Kč.
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Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 
1) vybavení pro ŠJ - kancel.křeslo pro vedoucí ŠJ ………………                      5 928,-- Kč
                                - nástavce dvojskříní kuchařek ……………...                     9 411,70 Kč
                                -  pracovní stolek  …………………………...                      4 340,-- Kč
                                -  příbory,talíře,polévk.misky,kuch.náčiní ….                     15 475,-- Kč
2) 2 ks plochých monitorů do učebny PC strojů   
   16 ks plochých monitorů k výuce psaní na stroji  
     2 ks plochých monitorů pro ředitele, a zástupce ………………                    72 567,-- Kč   
3) 3 ks tiskáren pro ped. prac. ……………………………………..                      8 684,-- Kč
4) 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  
8) konduktometr, vodivostní sonda, magnetické míchadlo ……….                    17 412,60 Kč
9)  switch vith Two  ……………………………………………….                      7 036,50 Kč
10) stojanový rozvaděč k PC  ……………………………………..                    11 186,--  Kč
11) PVC včetně montáže do učebny po havárii …………………..                     35 095,-- Kč
12) koberec s pokládkou do klubovny DM, ředitelny …………….                     29 572,50 Kč
13) ředitelský jednací stůl a 6 ks židlí, kanc.křeslo pro ředitele …..                     26 407,-- Kč
14) 4 ks plastových sedaček na chodby v čp. 100  ………………..                     13 800,-- Kč
15) vysavač  ……………………………………………………….                       2 990,-- Kč
16) 9 ks regálů  ……………………………………………………                        9 630,-- Kč
17) skříň s 9 boxy pro ubyt. žáky  ………………………………..                         6 400,-- Kč
18) sedací pytle pro ubyt. žáky  …………………………………..                       14 000,-- Kč
19) nábytek do učebny chemie  …………………………………..                     254 112,60 Kč
20) nábytek do učebny výpoč.techniky  ………………………….                       85 501,50 Kč
21) 16 ks židlí do BIO laboratoře  ………………………………..                       22 096,--  Kč
22) 24 ks prac. židlí a 16 ks jedn.židlí  ……………………………                      52 288,--  Kč
23) 2 ks odkl. stolků pod zpětné projektory  ………………………                      6 120,--  Kč
24) 3 ks dataprojektorů   …………………………………………...                    77 802,--  Kč
25) antivir.progr. NOD32 pro všechny PC školy ………………….                    38 913,--  Kč
26) výuk. Softw.Zoner Photo Studio ………………………………                      9 490,--  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) oprava spojky u multicary ………………………………………                     13 664,--  Kč
4) oprava a STK Š Felicie – náklady k provozu schopnosti os. auta                     17 842,--  Kč
5) elektroinstalace-rozvod v lavicích v učebně  ……………………                     27 744,90 Kč
6) elektroinstalace učebny pro psaní na stroji  ……………………..                     25 496,--  Kč
7) instalatérské práce-úprava trubek, výměna prasklého sv. potrubí na DM          14 725,20 Kč
8) rekonstrukce elektroinstalace v učebně PC  …………………….                      12 097,--  Kč
9) výměna osvětlení v ředitelně a sekretariátě  …………………….                      12 762,--  Kč
10)instalace vrátného pro ubyt. žáky  ………………………………                       8 889,50 Kč
11)malování školní kuchyně a jídelny  …………………………….                      25 118,--  Kč
12)malování tříd a ředitelny v čp. 100  …………………………….                      19 493,--  Kč
13)revize zařízení v úhrnné výši  …………………………………..                      71 687,09 Kč

3.4. Užití prostředků určené na havárii kanalizačního potrubí v učebnách budovy: 
UZ 012
Usnesením č. 030-18/2008/RK ze dne 17. 7. 2008  byla schválena akce č. 105 411 2008 – 2008/ 

5022355  „ Havárie kanalizačního potrubí v učebnách budovy čp. 100 „ do výše 220 000,-- Kč.  Na 
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základě schváleného provozního záměru byla akce realizována ve dvou etapách a dokončena v září 
2008.

Celkové neinvestiční prostředky k opravě kanalizačního potrubí v učebnách dle výdajových 
pokladních dokladů a došlých dodavatelských fa činily 272 917,50 Kč. Rozdíl mezi celkovými 
vynaloženými náklady a poskytnutými prostředky ve výši 52 917,50 Kč byl hrazen z prostředků na 
běžný provoz na rok 2008.

 
3.5 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
UZ 040
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. 

Prostředky využity na nákup školního nábytku do jedné učebny v hodnotě 75 612,60 Kč a na 
výměnu podlahové krytiny včetně montáže v učebně po havárii ve výši 27 729,-- Kč, tj. celkem 
103 341,60 Kč. Rozdíl ve výši 3 341,60 Kč byl hrazen z provozních prostředků v rámci dotace 
provozních výdajů na rok 2008.

 
3.6 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2008:

účet 31100 -Odběratelé: …....................................     170 693,42 Kč. Položky této skladby jsou 
splatné v 1/2009- 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. Bude udělena plná moc advokátu JUDr. Knížkovi k zprácování příslušné přihlášky do 
dědického řízení p. Voříška.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: .................                   398 456,04 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 a dosud 

neuskutečněná a daná exekuce je exekutora.
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………               57 312,-- Kč, z toho je pohledávka:   
Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..                       3 120,-- Kč 
        /Platba je u JUDr.Slavíka pověřený likvidací OPS SOU Osek , dle sdělení likvidátora ze dne 

23. 1. 2009 pohledávka nebyla v rámci likvidace uznána, neboť v účetnictví SOU ani na 
bankovních výpisech nebyla žádná shodná platba identifikována. Likvidace OPS SOU Osek je 
ukončena. Na KÚSK bude podána žádost o odpis této pohledávky.

Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.

Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………….        94 997,36 Kč
Pohledávky jsou z daného účetního, jedná se o režii doplňkové činnosti za 1-12/08, uhrazeno 

v 1/09, mimo pohledávky vůči Jakubovi Hejdovi ve výši 75 000,-- Kč. Jedná se o zaplacenou 
zálohu dle smlouvy o dílo na stavební práce Přestavby šatny a klubovny DM v Masarykově 
ul.čp.387, Hořovice. Pro neplnění dané smlouvy jsme byli nuceni od ní odstoupit a pohledávku 
jsme po dohodě s právníkek OŠMS  postoupili Advokátní kanceláři Mgr. Wachtlové. Dle sdělení ze 
dne 14. 1. 2009 byl podán návrh na nařízení exekuce a byl pověřen jejím provedením exekutor 
Mgr.Tomáš Pospíchal.

Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  ...........................              43 437,-- Kč
Jedná se o refundaci mezd  12/2008 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 1/ 2009.
___________________________________________________________________________
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účet 32101 - Dodavatelé …........................................            641 148,22 Kč
Faktury z 12/ 2008,  uhrazené v 1/ 2009.

účet 32190 - Dodavatelé VHČ …...............................             25 357,80 Kč 
Faktury z 12/ 2008,  uhrazené v 1/ 2009. 

účet 32501 -  Ost. závazky      ………………………               5 996,-- Kč
Jedná se o přeúčtování energií podnájemcům za IV/IV/08 a SZŠ Beroun  k vypůjčce třídy, o 

které je méně v nákladech.

účet 32590 – Ost. závazky        ………………………            17 856,84 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – režie doplň. činnosti 1- 12/08, uhrazené 
v 1/09.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………              35 622,-- Kč
Odvedeno v I/IV/2009, jedná se odvod za nájemné nemovitostí za IV/IV/08 + odvod vratky
přímých výdajů za rok 2008, tj. 4 216,-- Kč.
___________________________________________________________________________

3.7.Investiční akce a velké opravy

Schválené použití IF k 31. 12. 2008 celkem                            1 280 000,-- Kč

Schválené investiční akce:

      1. Projektová dokumentace pro Novostavbu výukového pavilonu dílen v
areálu Tlustice čp. 28       ....................................................................       400 000,-- Kč 

      2.    Přestavba šatny a klubovny DM, Masarykova 387, Hořovice …….      500 000,-- Kč
      3.    Osobní užitkový automobil Dacia  ………………………………...      300 000,-- Kč
      4.    Nákup kopírovacího stroje  ………………………………………..         80 000,-- Kč

Ad 1.
Na základě smlouvy o dílo s projektovou kanceláří Ing. Milanem Sigmundem, Příbram, byly 

uhrazeny fa ve výši 384 370,-- Kč a za dodatek ve výši 4 760,--  na projektovou dokumentaci ke 
stavebnímu povolení „Novostavba výukového pavilonu v areálu Tlustice čp. 28“ v rámci ROP, tj. 
celkem vyčerpáno 389 130,-- Kč. 

Ad 2.
Na základě smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2008 s Lubošem Vyskočilem, Beroun byly provedeny 

stavební úpravy v objektu budov Masarykova čp. 387 ve výši ……  235 361,-- Kč.
Dále byly uhrazeny částky týkající se:
- projekt stavebních úprav  na „Přestavbu šatny a klubovny DM“, ul. Masarykova čp. 387 

Hořovice, Ing. V. Holý, Hořovice      ……….…………………………………..    5 700,-- Kč.
- instalatérské a topenářské práce M. Beran, sdružení Beran-Buráň Hořovice …  25 342,-- Kč
- elektroinstalace, Ondřej Dušek, Hořovice   …………………………………...    8 577,-- Kč
- shrnovací stěna v nosném rámu s montáží, firma Rouček, Beroun 2  ………… 42 000,-- Kč

Celkové čerpání prostředků – použití FRIM k přestavbě šatny a klubovny DM, Masarykova 
387, Hořovice činí dle došlých fa  316 980,-- Kč.

Ad. 3.
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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.

 
Ad. 4.
V listopadu 2008 byl nakoupen kopírovací stroj Canon iR3320i v hodnotě 40 460,-- Kč.
Dne 6. 11. 2008 dán do používání.

Zbývající nerozdělený investiční fond ponecháváme v rezervě ve vztahu stavby dílen pro 
SOU v areálu Tlustice čp. 28 na vybudování případné přípojky el. energie.

3.8.  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.

Vypracovala: 
Jaroslava Moulisová, hl. účetní- správce rozpočtu  školy

 20.1.2 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena I. 
pololetí roku 2009.

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 2009 k 30. 6. činily celkové náklady hlavní činnosti 15 217 124,63  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 15 327 554,92 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši 
110 430,29 Kč, z toho činí HV za přímé výdaje celkem + 362 069,88 Kč a provozní výdaje – 
251 639,59 Kč. Uvedená ztráta provozních výdajů je způsobena převážným čerpáním výdajů ve 
II/Q na odbornou praxi žáků oboru ochrany a tvorby životního prostředí , vynaloženými náklady na 
energie vlivem růstu cen a zejména spotřebou tepla v odloučeném pracovišti SOU Osek. 

Za účelem přímého financování výuky žáků – přerozdělení státních prostředků byly vynaloženy 
následující částky: 

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ……………… 7 847 052,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………  2 629 725,-- Kč
Příděl do FKSP: …………………………………………………     159 338,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, 

cestovné, náklady na DVPP, program I – oblast protidrog.politiky, zákonné pojištění pracovních 
úrazů :  …………………………………….     144 717,12,-- Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů: 
-dotaci na Program I – projekt „ K čemu potřebujeme zákony- UZ 33122 ve výši 15 000,-- Kč, jsme 
vyčerpali 10 000,-- za realizaci programu primární prevence a zbývá vyplatit OPPP ve výši 5 000,-- 
na základě dohod o provedené práci.
-Dotaci na Rozvojový program I. a II. etapy– zvýš.nenár.složek platů PP – UZ 33 005 v celkové 
výši na rok 2009   

814 000,-- Kč  - platy       598 529,--  Kč   čerpáno  299 264,-- Kč     
                         - odvody   203 500,-- Kč    čerpáno  101 750,-- Kč     
                         - FKSP        11 971,-- Kč    čerpáno      5 985,-- Kč     
Celkově jsme použili                                                  406 999,-- Kč.
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-Dotaci na Rozvojový program I. a II. etapy- posílení úrovně odměňování nepedagogických 
pracovníků – UZ 33 016 v celkové výši na rok 2009

230 000,-- Kč   - platy       169 118,-- Kč     čerpáno  111 685,-- Kč
                          - odvody     57 500,-- Kč     čerpáno    37 974,-- Kč
                          - FKSP         3 382,-- Kč     čerpáno      2 234,-- Kč
Celkově jsme použili                                                   151 893,-- Kč.
           
Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny pouze na výuku učební pomůcky a knihy v celkové 

částce  10 298,--Kč : 
1)  mapy Fakta o Rakousku, per.soust.prvků, dýchací a trávicí soust.     8 890,-- Kč
2)  knihy na výuku matematiky a fyziky                                                  1 408,-- Kč

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. 2008 .…………………………  270 242,69 Kč
Celkové výnosy DČ činily k 31. 12. 2008  …………………………   333 827,65 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   …………………………………………………………+   63 584,96 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..  +   19 186,-- Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………..   +  31 491,43 Kč
Výuka jízdy traktorem:  ……………………………………………   +    1 494,14 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………..   +   11 413,39 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………..    +   63 584,96 Kč

3.3.Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2009 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto finanční 

prostředky:
- příspěvek na nájemné ve výši 520 447,-- Kč, vyčerpáno …………..      260 033,73 Kč
- příspěvek na odpisy DHM ve výši 353 876,-- Kč, použito …………     182 457,14 Kč
Schválený odpisový plán na r. 2009 RK SK usnesením č. 042-11/2009 ze dne 16.3.2009 činí Kč 

353 876,-- 

Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 
1) 1 ks PC  HP                                                                                                      10 151,-- Kč 
2) l ks záložní zdroj pro počítač.síť                                                                      10 943,-- Kč   
3) 1 ks monitor LCD Samsung 24                                                                          7 422,-- Kč
4)  l ks notebook LENOVO                                                                                  13 777,-- Kč
6)  1 ks anténa s přijímačem na domov mládeže                                                    2 777 ,-- Kč
7)  1 ks stolní robot KitchenAid do ŠJ                                                                  14 950,-- Kč  
8)  2 ks promítací plátno                                                                                          6 011,-- Kč
9)  switch 24-port pro rozvod internetu                                                                   9 097,60 Kč
10) l ks tiskárna HP LJ 1505                                                                                    4 233,-- Kč
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11) SW Kovoprog-progr. na výuku v progr. NC str.                                              15 470,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 
1)  oprava traktoru Zetor                                                                                          6 426,-- Kč
2)  výměna optického válce a seřízení kopírky                                                        5 831,-- Kč
3) oprava multikáry                                                                                                10 168,--  Kč
4) oprava plyn. kotlů po serv.prohl. v čp. 100                                                        24 050,-- Kč
5) výměna rozvodů plynu a vody v chem.lab.                                                        21 796,-- Kč
6) malování laboratoře v čp.387                                                                             10 150,-- Kč
7) instalatérské práce- odpady v kotelně  DM                                                          8 530,30 Kč
13)revize zařízení v úhrnné výši                                                                             74 419,82 Kč

3.4 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením č. 40-3/2009/ZK ze dne 13. 3. 2009 byla schválena akce  na výměnu podlahových 

krytin a vybavení učebny školním nábytkem v objemu 120 000,-- Kč a na výstavbu venkovního 
sportoviště u čp. 100 v objemu 100 000,-- Kč .

Vybavení učebny školním nábytkem bude provedeno do konce prázdnin a výměna podlahových 
krytin bude záviset na opravě odpadu v učebně. 

Akci výstavby venkovního sportoviště není možné realizovat z důvodu jiných akutních akcí 
s vyšší prioritou. Dne 24. 6. 2009 jsme podali žádost o změnu určení finančních prostředků.

3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2009:

účet 31100 -Odběratelé: …....................................     151 447,42 Kč. Položky této skladby jsou 
splatné v 7/2009- 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. Bude udělena plná moc advokátu JUDr. Knížkovi k zprácování příslušné přihlášky do 
dědického řízení p. Voříška.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: .................                   255 180,44 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 a dosud 

neuskutečněná a daná exekuce je exekutora.
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………               44 747,-- Kč, z toho je pohledávka:   
Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..                       3 120,-- Kč 
        /Platba je u JUDr.Slavíka pověřený likvidací OPS SOU Osek , dle sdělení likvidátora ze dne 

23. 1. 2009 pohledávka nebyla v rámci likvidace uznána, neboť v účetnictví SOU ani na 
bankovních výpisech nebyla žádná shodná platba identifikována. Likvidace OPS SOU Osek je 
ukončena. Na KÚSK bude podána žádost o odpis této pohledávky.

Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.

Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………….        82 185,79 Kč
Pohledávky jsou z daného účetního, jedná se o režii doplňkové činnosti za 1-16/09, uhrazeno 

v 7/09, mimo pohledávky vůči Jakubovi Hejdovi ve výši 75 000,-- Kč. Jedná se o zaplacenou 
zálohu dle smlouvy o dílo na stavební práce Přestavby šatny a klubovny DM v Masarykově 
ul.čp.387, Hořovice. Pro neplnění dané smlouvy jsme byli nuceni od ní odstoupit a pohledávku 
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jsme podstoupili Advokátní kanceláři Mgr. Wachtlové. Dle sdělení ze dne 14. 1. 2009 byl podán 
návrh na nařízení exekuce a byl pověřen jejím provedením exekutor Mgr.Tomáš Pospíchal.

Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  ...........................              14 605,-- Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2009 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2009.
___________________________________________________________________________

účet 32101 - Dodavatelé …........................................             63 995,-- Kč
Faktury z 6/ 2009,  uhrazené v 7/ 2009.

účet 32190 - Dodavatelé VHČ …...............................             16 065,-- Kč 
Faktury z 6/ 2009,  uhrazené v 7/ 2009. 

účet 32501 - 32509 -  Ost. závazky      ……………………  262 114,-- Kč
Jedná se o přeúčtování energií podnájemcům za I. pololetí 2009.

účet 32590 – Ost. závazky        ………………………             6 195,28 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – režie doplň. činnosti 1- 6/09, uhrazené 
v 7/09.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………              36 414,-- Kč
Odvedeno v III/IV/2009, jedná se odvod za nájemné nemovitostí za II/IV/09.
___________________________________________________________________________

Investiční akce a velké opravy

Schválené použití IF na rok 2009 celkem                              910 000,-- Kč

Schválené investiční akce:

1.Výstavba venkovního sportoviště   400 000,- Kč
      2.   Výstavba hraení hřiště             200 000--Kč
      3.   Rekonstrukce podlah                   200 000,-- Kč
      4.   Nákup el.pánve pro ŠJ                   110 000,- Kč

Ad 1. a 3.
 Na základě naší žádosti ze dne 24. 6. 2009 navrhujeme  změnu určení finančních investičních 

prosředků z důvodu akutní potřeby zabezpečení věcí s vyšší prioritou a 恴 o:

1.Rekonstrukce podlahy učebny informačních technologií včettně elektrických a datových rozvodů 
rozpočtování 100 tis. z prostředků pronájmu a 100 tis. z IF školy, celkem tedy 200tis Kč.
2.Pořízení informačního evidenčního systému do budov školy (pořízení přístupu žáků na karty, 
kartový systém jídelny, evidence pracovní doby zaměstnanců, evidence pohybu osob, přístupový 
systém do budovy) – rozpočtování 500 tis. prostředky kraje a 150 tis. Kč IF školy, celkem tedy 650 
tis. Kč.

 

Schválené opravy:

Výměna střešní krytiny a opravu krovu Masarykova 387 – celkové náklady 1 000 000,-- Kč 
z rozpočtu kraje neinvestičních prostředků schválené usnesením ZK č. 40-3/2009 13. 3. 2009
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Dne 24. 6. 2009 jsme podali žádost o změnu názvu a určení akce bez dalších změn na výměnu
střešní krytiny a opravy krovu budov školy Palackého náměstí čp. 100 a 1398, protože stav střech 

je zde ještě ve vážnějším stavu.

3.7  Provedení finančních kontrol v roce 2009

Ve dnech od 16. 3. 2009 do 20. 3. 2009 byla vykonána veřejnosprávní kontrola  ve smyslu § 13 
odst. l zákona č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
( zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb.

Závěrem provedené kontroly za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 nebyly zjištěny nedostatky – 
viz protokol č. 13/S/2009,  č. j. 046370/2209/KUSK ze dne 14. 4. 2009.

Vypracovala: 
Jaroslava Moulisová, hl.účetní- správce rozpočtu  školy
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20.2  Základní tabelární údaje o hospodaření školy
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22.2      Komentář k ekonomické části 

Jak vyplývá z předchozích analýz, škola hospodaří vyrovnaně nebo s mírným ziskem. Největší 
zátěží je přetrvávající nákladné provozování areálu Osek – Neptunka. Lze očekávat, že tento stav 
skončí otevřením novostavby dílen v jarních měsících 2011. 

Problémem se dále jeví základní údržba IT techniky. Škola disponuje celkem 5 učebnami, 
vybavenými IT a další učebnou na domově mládeže. Finanční prostředky, určené na běžný provoz 
stačí maximálně ke krytí nákupu náhradních dílů a oprav, které stejně navíc škola vykonává 
vlastními silami, v rámci správy IT.

22.3. Kontrolní činnost

Odbor kontroly Středočeského krajského úřadu vykonal pravidelnou kontrolu hospodaření za rok 
2007.  Kontrola  nezjistila  žádné  nedostatky  kromě  několika  formálních  drobností.  Identifikaci 
kontroly a protokolu uvádí následující sken: 
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21. Závěr
Uplynulý školní rok lze považovat za běžný, bez vážnějších problémů. Velké úsilí věnovalo 

ředitelství školy sepsání žádosti o financování projektu „Novostavba výukového pavilonu dílen 
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hořovice“ pod číslem 
CZ.1.15/3.3.00/25.00418. Projektová žádost byla podána v měsíci listopadu 2008. Prosazení 
projektu k realizaci považujeme za největší úspěch školního roku. Projekt řeší výše popsanou 
tíživou situaci školy v nájemním vztahu v Oseku – Neptunce.

Podařilo se dále částečně zkvalitnit prostředí učeben, kabinetů a společných prostor ve škole. 
Škola intenzívně pracovala na tvorbě školních vzdělávacích programů pro obory Strojní 

mechanik, Nástrojař a dále dopracovávala ŠVP oboru Strojírenství.  Vybraní zaměstnanci školy 
úspěšně doplnili svou kvalifikaci dokončením bakalářského studia. 

 Škola se obtížně vyrovnává s nedostatkem financí na údržbu  a modernizaci  počítačové síťě  a 
IT. Přesto všichni pedagogové mají přístup do školního informačního systému z míst v kabinetech. 
Podmínky úrovně IT splňují standardy, vyhlášené MŠMT ČR pro rok 2008. 

I v tíživé situaci hospodářské recese se podařilo udržet spolupráci s místními zaměstnavateli a 
pokračovat v zajištění stipendijních programů pro žáky tříletých oborů. 

Za negativum považujeme složitý způsob nového přijímacího řízení, které vyžadovalo vynaložit 
nadměrné úsilí administrativní i propagační činnosti.  I když škola otevřela plánované třídy, je 
nespokojena s přístupem absolventů základních škol, kteří zneužívají situace na trhu vzdělání a 
nepřistupují ke vzdělávání ve škole tak, jak by měli. I přesto je škola relativně spokojena s 
přetrvávajícím zájmem o studium. 

 Škola by ráda otevřela více tříd oboru strojírenství, není však dostatek 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 nové klubovny v budovách domova mládeže a učebního 
pavilonu Masarykova 387 a současnou rekonstrukci chemické laboratoře, která byla vybavena 
novým laboratorním nábytkem a byly zde rekonstruovány instalace. 

Na velmi dobré úrovni pracují školská zařízení – domov mládeže a školní jídelna – viz zprávy. 
Pozvolna pokračuje naplňování koncepčního záměru – totiž že škola se stává centrem vědění pro 

region, škola se hlásí do připravovaného projektu UNIV2 kraje a usiluje o přerod v centrum 
celoživotního vzdělávání. 

Pokračování intenzívní práce v projektech EVVO škola udržuje kontakt s ostaními školami a 
institucemi, zaměřenými na ekologickou výchovu. Přetrvávají úspěchy a 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 
škol a  program „Základní a střední školy společně“. 

 Prioritou pro ředitelství v materiální oblasti bylo opět prosazení řešení budoucnosti SOU.
Ekonomicky  škola hospodaří spíše vyrovnaně jak v doplňkové tak i hlavní činnosti. Zisk školy, 

který byl k 31.12.2008 nižší než v minulém rozpočtovém roce, byl rozdělen do fondů se zvláštním 
důrazem na investiční fond tak, aby škola byla schopna reprodukovat a zvyšovat své materiálně-
technické zázemí. 

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:

30.10.2009 31.10.2009

Podpis ředitele a razítko školy: 

Zprávu vypracovali a kompilovali: 
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Ing. Vladimír Kebert CSc, ředitel školy
Mgr. Dana Kučerová
Ing. Ivana Krausová

Podpis ředitele a razítko školy:

Zprávu četli : 
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