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Struktura zprávy 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 a výročních 
zpráv. 

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, základní 
údaje o hospodaření školy se uvádějí za kalendářní rok. Výroční zpráva je do 15. října projednána 
ve školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ředitelem školy zřizovateli a 
zveřejněna na přístupném místě ve škole. 

Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu 
Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací 
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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, škola je poprvé zřízena usnesením zastupitelstva ze

dne 18. září  2001 pod čj. OŠMS/3056/2001,

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 
maximální kapacitou školy 670 žáků).
Posledním rozhodnutí o změnách kapacit a oborů  - viz text. 
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 , telefon ředitele: 731582691

Domov mládeže, Masarykova 387:  +420 313101098  
            ZAŘÍZENÍ JE DOČASNĚ MIMO PROVOZ OD 1.9.2014

Střední odborné učiliště, Tlustice 28  – tel/fax: +420 311572273, 

Školní jídelna SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100: 
+420 311512156, idlouha@soshorovice.cz

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

zástupce ředitele pro praxi a SOU: Mgr.Bc. Alena Lhotáková
alhotakova@soshorovice.cz ; služ. mobil: 731582655

seznam členů školské 
rady (koho zastupují)

předsedkyně: Mgr. Dana Kučerová, učitelka školy, 
zástupce pedagogických pracovníků
člen: p. František Štěpnička, učitel školy, zástupce  pedagogických 
pracovníků
člen: p. Miroslav Veselý, zástupce zákonných zástupců nezletilých i zletilých
žáků
členka: pí Romana Zbahnová, zástupce zákonných zástupců nezletilých i 
zletilých žáků
člen: Ing. David Grunt, zástupce zřizovatele
člen: Bohumil Taraba , zástupce zřizovatele
Rada školy byla zvolena na svém zasedání v měsíci lednu 2013
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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 – 11 ) vymezenu doplňkovou 
činnost, kterou provozuje na základě živnostenských oprávnění. Poslední dodatek zřizovací listiny 
č. 11 byl vydán pod Č.j.: 089225/2012/KUSK

Přehled uvádí činnosti stanovené zřizovací listinou pro doplňkovou činnost školy a  jejich 
aktivitu: 

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

Škola v rámci projektu UNIV2/UNIV3 udržela status „Centrum celoživotního učení“. Další 
akreditace organizace je průběžně rozpracovávána v rámci realizace podpory dílčích kvalifikací a v 
rámci UNIV3.  

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

 Škola užívá v právu hospodaření budovy ve vlastnictví Středočeského kraje, v souladu se 
směrnicí č. 48 Středočeského kraje v platném znění. Od 1.9.2012 již škola vykonává svoji činnost 
jen ve vlastních prostorech.   

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou nadále v 
jen průměrném stavu. Budovy mají platné provedené revize elektrických a plynových zařízení. 
Během hodnoceného školního roku zde nebyly provedeny velké opravy ani investice, pouze 
drobné práce. V 12/2014 byla provedena oprava budovy DM Masarykova 387 – zednické opravy 
dlaždic, fasády, plechování apod. 

Hlavní budova školy Palackého náměstí 100 SOU a centrum odborného výcviku Tlustice 28
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Rekonstrukce střechy Tlustice 28  
- úprava budovy pro školské potřeby

Dílna -frézárna s praktikujícími žáky oboru Nástrojař

V tabulce je uvedena fotodokumentace hlavních budov organizace s důrazem na skutečnosti 
provedení nebo potřeby údržby a zhodnocení objektů. Jak uvedeno výše, školní budovy v majetku 
kraje nadále potřebují provést minimálně fasádu se zateplením.  Přesto jsou po dříve provedených 
vnitřních rekonstrukcích trvale vyhovující svému účelu. 

Materiální vybavení školy movitými věcmi je celkově průměrné. Na pracovišti Tlustice 28 
přestává dostačovat kapacita nové budovy pro zvýšený zájem žáků a zaměstnavatelů o vyučení ve 
strojírenských učebních a maturitních oborech. Je třeba zajistit zvýšení kapacity pracoviště 
přestavbou stávající starší budovy v areálu, terá dříve sloužila jako administrativa školního statku. 

Velmi pomalu se zlepšuje  situace běžných provozních výdajů na běžné vybavení a služby. Šola 
sice vychází s přiděleným rozpočtem, ale za cenu trvalého šetření a za cenu pomalé modernizace 
vybavení, s tím, že se zajišťuje více-méně jen prostá reprodukce. 

 V projektech „Peníze středním školám“  a „Moderní učitel 21. století“  se podařilo částečně 
dofinancovat nákup potřebných položek v oblasti IT. Došlo tak k obnově jedné učebny 
informačních technologií a k částečnému vybavení nové laboratoře počítačových sítí a 20 učitelů 
školy bylo vybaveno osobním tabletem.

Prakticky všechen movitý majetek, který škola potřebuje pro svou činnost, má ve své správě a 
pravidelně jej podle potřeby udržuje v provozu, jak uvedeno výše,  je nutno brát pojem „udržuje v 
provozu“ doslova. 

Nové dílny v Tlustici 28 jsou od školního roku 2012/2013  využívány vedle praktického výcviku i 
k teoretické výuce žáků tříletých oborů a částečně k výuce praktických cvičení maturitního oboru 
Strojírenství.  Dílny pořízené zčásti z prostředků EU jsou ve třetím období udržitelnosti projektu. 

Učebny pro běžnou výuku a kanceláře :  

◦ Kmenové učebny: (pro 32 žáků) 13
◦ Učebny jazykové speciální: 3 (dvě po 16 místech a jedna s 24 místy)
◦ učebny výpočetní techniky specializované: 2 ( po 16 místech)
◦ kabinety učitelů vyjma ředitelny a kanceláře zástupců: 10
◦ ředitelna a zástupce ředitele : 2
◦ kanceláře: 3
◦ sborovna : 1 s 25 místy
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Laboratoře  a specializované učebny :  

◦ chemická laboratoř:   15 míst  (aktivní trvale)
◦ biologická laboratoř: 16 míst  (aktivní trvale)
◦ váhovna : 6 míst  (aktivní trvale)
◦ elektrolaboratoř / strojní laboratoř: 14 míst  (aktivní , využití omezeno, nahrazeno novými
◦ laboratoř počítačových sítí (nová) 14 míst (aktivní trvale)
◦ písárna TEA - písárna: 20 míst PC 

(aktivní trvale, přemístěno na Palackého nám. 100)
◦ speciální PC učebna: 22 míst (aktivní trvale, v současnosti pro tříleté obory)
◦ výpočetní technika: 16 míst  (aktivní trvale)
◦ kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro výuku teorie SOU)
◦ kabinety: 3 místnosti - 9 míst pro učitele  (aktivní trvale)

Trvá stav, odpovídající  omezeným možnostem údržby a obnovy techniky v učebnách. Proto se 
škola nadále omezuje spíše na „udržování“ stávajícího stavu v provozu nebo jen na obnovování 
zastaralé a nefunkční techniky. 

Dispozice pracoviště - nové budovy Tlustice č.p28: 

2 x šatna, 2x WC, 2 x sprchy, výdejna stravy (25 míst), sborovna + kancelář, kotelna, 4 učebny 
(každá pro 30 žáků) - z toho jedna odborná, 3 zámečnické dílny, 1 nástrojárna, 1 soustružna(obr), 1
frézárna, 1 svařovna. Zastavěná plocha má rozměr 75 x 25 m.  Kapacita dílen Tlustice 28 činí 180 
žáků. 

Kapacita odloučeného pracoviště Tlustice 28 (SOU) přestává postačovat studijní poptávce žáků. 
Vlivem dlouhodobé spolupráce školy se zaměstnavateli došlo u veřejnosti k velké popularizaci 
oborů s výučním listem a SOU má dne v budově obsazenost kolem 100 žáků plus žáků M oboru při 
výuce praxe. Proto se ředitelství snaží prosadit financování úpravy staré budovy bývalého školního 
statku pro školské potřeby, což by umožnilo alespoň otevření zázemí pro učitele a několik 
odborných učeben pro speciální školící potřeby – výpočetní technika, jazyková učebna apod. 
Žádost o financování je podána u zřizovatele, projektová dokumentace je dokončena. První etapa 
stavby – rekonstrukce střechy proběhla v 12/2014 nákladem cca 1,7 mil Kč. 

V hodnoceném roce na pracovišti Tlustice 28 byla provedena první etapa akce „Využití budov 
Tlustice 28 pro školské potřeby“ rekonstrukcí střechy budovy, což je první fáze cesty k rozšíření 
kapacity tohoto pracoviště. 

2.3  Vzdělávací  programy  školy,  příprava  a  ověřování  školních
vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce

Vzdělávací program školy se v průběhu hodnoceného roku 2014/15 změnil následovně. Do 
vzdělávací nabídky školy od 1.9.2015 byly zařazeny nové obory 33-59-H01 Čalouník  a 78-42-M/02 
Ekonomické lyceum dle Rozhodnutí MŠTM ČR č.j. 43332/20-2014-4 ze dne 18.3.2015. Následně 
Rozhodnutím Středočeského kraje  č.j. 049289/2015/KUSK byla stanovena kapacita oborů 60 žáků 
pro obor Čalouník a 120 žáků pro obor Ekonomické lyceum. 

Poslední rozhodnutí je dne 18.3.2015. 
Oba nově zařazené obory nebyly v hodnoceném školním roce aktivní a plánuje se přijetí nových 

žáků až od 1.9.2016. 
Následně uvádíme přehled oborů školy aktivních v hodnoceném školním roce
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2.3.1 Obory 4leté s maturitní zkouškou (kategorie M)
1.  1601M/01 Ekologie a ochrana prostředí , ŠVP s názvem „Ochrana a tvorba životního 
prostředí“
2.  23-41-M/01 Strojírenství, výuka podle ŠVP s názvem „Strojírenství – technologie a 
konstrukce“.
3.  6341M/01 Ekonomika a podnikání,  ŠVP s názvem „Informatika a ekonomika podniku“
4.  1820M/01 Informační technologie,  ŠVP s názvem „Informatika v ekonomice, nahrazuje 
předchozí   oboru – aktivní v 1. a 2. ročníku. 

2.3.2.Obory 3leté s výučním listem (kategorie H)
5.  2351H/01Strojní mechanik, ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba – aktivní
6.  2352H/01 Nástrojař, nástrojařské práce – aktivní

2.3.3 Obory nástavbové s maturitní zkouškou (kategorie L)
7. 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání (nástavba) - výuka od 1.9.2012, v aktuálním
roce aktivní v prvém a druhém ročníku)
8. 23-43-L/51 Provozní technika , v aktuálním roce již aktivní v prvním ročníku
Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003 je obor Nástrojař. 

2.3.3.1 Nově povolené obory vzdělání
1.  Škola během hodnoceného školního roku podala žádost o zařazení nových oborů vzdělání. 
Rada Středočeského kraje schválila a MŠMT ČR zařadilo škole nové obory vzdělání od 1.9.2015, 
ale obory nebyly aktivovány, a budou zařazeny do nabídky až od 1.9.2016.
Nové obory: 
a) 78-42-M/02 Ekonomické lyceum s kapacitou 120 žáků 
b) 33-59-H/01  Čalouník s kapacitou 60 žáků. 

2.3.4 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná 
kompilace

V průběhu aktuálního školního roku nebyl zpracováván ani revidován žádný ze schválených  ŠVP.

2.3.5  Rekapitulace ŠVP od začátku školské reformy (r. 2008) do školního 
roku 2014/2015

Datum zave-
dení ŠVP

 Obor - KKOV ŠVP - název Popis ŠVP

Od 1.9.2008,
inovace 
1.9.2010

23-41-M/01
Strojírenství (čtyřletý 
obor s MAT)
(1. vlna 2008 a 2009)

Strojírenství–
technologie a
konstrukce

„Strojní průmyslovka“, klasicky zaměřený 
na konstruování, technologie, 
programování a ovládání strojů, obecné 
využití počítačů v oboru – technické 
kreslení, programování a aplikace. Vedle 
teoretické výuky se učí v rámci učební 
praxe ovládání klasických i CNC strojů, 
základy obrábění. 
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Od 1.9.2008 
inovace 
1.9.2010

23-41-M/01
Strojírenství (čtyřletý 
obor s maturitní 
zkouškou)
(1. vlna 2008 a 2009)

Strojírenství 
– Informatika
ve 
strojírenství

Zaměření na IT v oboru, základní 
strojírenské odborné předměty v 
povinném rozsahu, disponibilní část 
věnována IT.  Zvýšená výuka CAD, 
počítačové grafiky a publikování. 
Rozšířena výuka ekonomických předmětů 
a jazyková výuka nabízí seminář. Praxe je 
zde vyučována jen v povinném rozsahu 
formou učební praxe a ve smluvních 
podnicích. Vhodné i pro dívky.

Od 1.9.2009 23-51-H/01
Strojní mechanik (tříletý 
obor s VL)
(1. vlna 2008 a 2009)

Zámečník Dovednostně zaměřen na zhotovování 
součástí strojů, sestavování strojních 
celků a zařízení. 
Absolvent je schopen vyrábět, sestavovat 
a provádět údržbu, popř. opravovat 
funkční celky strojů, zařízení, konstrukcí a 
jejich jednotlivých součástí, 
technologických zařízení, mechanizačních 
prostředků apod. Součástí vyučení je i 
získání osvědčení pro svařování metodou 
135.

Od 1.9.2010 23-52-H/01
Strojní mechanik (tříletý 
obor s VL)
(1. vlna 2008 a 2009)

Nástrojař Obrábění kovů, výroba tvářecích nástrojů 
a přípravků, základy programování CNC 
strojů.
Žák je připravován pro ruční zhotovování, 
dohotovování, sestavování a opravy 
řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, 
montážních, svařovacích a kontrolních 
přípravků, speciálních měřidel, forem pro 
zpracování plastů, tlakové lití kovů a 
kovových slévárenských modelů. 
Absolvent je schopen vykonávat náročné 
nástrojařské práce v kusové i sériové 
výrobě, s vysokou odborností, dále jako 
obsluha CNC strojů nebo jako mechanik 
seřizovač obráběcích strojů.

Od 1.9.2009 63-41-M/01
Podnikání a služby 
(čtyřletý obor s MAT)
(1. vlna 2008 a 2009)

Informatika a
ekonomika 
podniku

Aplikačně zaměřený ekonomický 
program, k hlavní náplni patří ekonomika 
a organizace, účetnictví, marketing a 
management, dva světové jazyky, 
informační a komunikační technologie.  

Od 1.9.2009 18-20-M/01
Informační technologie 
(čtyřletý obor s MAT)
(2. vlna 2009 a 2010)

Informatika v
ekonomice

Nahrazuje dřívější obor 6341M/040 
Informatika v ekonomice. ŠVP zcela 
přepracován ve smyslu technického oboru
(RVP)oblasti správy informačních služeb v 
ekonomické agendě podniku. Technické 
znalosti získané studiem IT technologií 
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jsou doplněny znalostmi ekonomiky, 
organizace, účetnictví a dvou světových 
jazyků. Programování, o vytváření 
statických i dynamických webových 
technologií, konstrukce počítačů. 
Společně dva světové jazyky A + N.

Od 1.9.2009 16-01-M/01
Ekologie a životní 
prostředí (čtyřletý obor 
s MAT)
(2. vlna 2009 a 2010)

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

Přírodovědný program s prvky technické 
výuky. Vedle všeobecně vzdělávacích 
předmětů i předměty technické, 
ekonomické, provozní i právo tak, aby 
absolvent vykazoval komplexní profil, 
který vyplývá z práce podnikových 
ekologů, funkcí ve státní správě apod. 
Obor připraví na funkce pro státní správu, 
uplatnění v laboratorní kontrole, 
odpadovém hospodářství, firemní 
specialisté pro  životní prostředí a pro 
chráněná území.

Od 1.9.2010 23-41-M/01
Strojírenství (čtyřletý 
obor s MAT)
(1. vlna 2008 a 2009)

Strojírenství–
technologie a
konstrukce 
2010

Zcela přepracovaný studijní plán, 
vycházející z prvního ŠVP Technologie a 
konstrukce, vyučuje se od 1.9.2010
Zapracovány požadavky regionálních 
zaměstnavatelů. 
Obor závisí na budoucnosti materiálního 
vybavení školy – na postavení nových 
dílen s moderními technologiemi.

Od 1.9.2012 64-41-L/51 Podnikání Podnikání v 
oboru

Sjednocující plán se zaměřením na 
administrativní a ekonomické agendy a 
informační technologie v oboru. Dálkové 
studium formou konzultací. 

Od 1.9.2013 23-43-L/51 Provozní 
technika

Provozní 
technika

Technické nástavbové studium určené pro
absolventy strojírenských oborů s 
výučním listem kategorie H. 

Od 1.9.2016 78-42-M/02 

33-59-H/01 

Ekonomické 
lyceum
Čalouník

ŠVP škola vydá v případě, že otevře 
studium těchto oborů od 1.9.2016 na 
základě přijímacího řízení 2015/2016

2.4  Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Základní cíle vzdělávacího procesu se neměnily. Hlavní náplní školy je vzdělávání žáků  ve 

čtyřletých oborech s maturitní zkouškou a ve tříletých oborech s výučním listem Doplňující 
aktivitou je poskytování nástavbové formy studia pro absolventy 3letých oborů kategorie H. 
Všechny vzdělávací programy školy mají odborný charakter, zhruba polovina vzdělávací nabídky je 
tvořena  proudem technického vzdělávání.

Škola se ve svém vývoji drží koncepce vytvořené v letech 2002 až 2003, kdy došlo ke sjednocení 
původních třech škol do jednoho celku. Vzdělávací cíle jsou doplněny též nabídkou nástavbového 
studia. Tím škola naplnila vizi regionální školy pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat. Od 1. 9. 2012 je
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aktivní nástavbové studium v oboru 64-41-L/51 Podnikání a od 1.9.2013 nástavbové dálkové 
studium v oboru 2343L/51 Provozní technika, což je počin školy k celoživotnímu vzdělávání občanů
regionu. V hodnoceném školním roce vykazuje tato dálková forma vzdělávání první úspěšné 
absolventy.  

Nadstavbou základního výchovně-vzdělávacího procesu jsou vzdělávací projekty typu UNIV2, 
UNIV3, Mechatronika do škol, S2B (viz dále) a projekt „Moderní učitel 21. století“, který probíhal 
po celý hodnocený školní rok a jeho cílem byla podpora elektronizace výuky. 

2.5 Další  informace o škole –  možnosti  směřování vzdělávacího
proudu

V posledním desetiletí škola procházela překotným vývojem,  ale v současnosti je škola stabilní  
a trvale nabízí ucelené vzdělávací portfolio oborů vzdělání  a neustále se snaží zvyšovat kvalitu 
výstupů svých aktivit. Při úvahách o směrování vzdělávacího proudu do budoucnosti je třeba vzít 
na vědomí akutní zájem zaměstnavatelů regionálního průmyslu o absolventy technického 
vzdělávacího proudu. Současně cítíme potřebu kvalifikovaných absolventů v obslužných správních 
institucích a službách. Region okresu Beroun je z hlediska zaměření výroby i služeb velmi 
různorodý a uplatnění zde najdou nejrůznější profese. I to je důvodem, proč škola vedle 
technických odborností nadále vyučuje přírodovědné i ekonomické obory. Hlavní proud však náleží
a bude náležet technickému vzdělávání. Rozšíření nabídky může jít směrem mechatroniky, 
seřizování a obsluhy CNC obráběcích strojů i směrem odborností v IT pro tvorbu aplikací a správu 
podnikových dat. 

3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2013) 

Druh/typ školy 
IZO

Nejvyšší po-
volený počet 
žáků/
stud.

Skutečný 
počet 
žáků/
stud.1 

Počet 
žáků/
stud. 
v DFV2

Přepočtený
počet ped. 
prac.

Počet 
žáků/stud. 
na přep. po-
čet ped. prac.
v DFV

Střední škola 47558504 670 405 353 31 11,06
1všechny formy vzdělávání;  2DFV - denní forma vzdělávání

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 30. 9. 
2013) 

Školské zařízení IZO
Nejvyšší povolený po-
čet žáků/stud. (ubyt./
stráv./klientů)

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

Z 
toho 
cizích

Přepočtený
počet pra-
covníků

Školní jídelna 002762871 570 jídel 10 0 2,20
Domov mládeže
(mimo provoz)

002814552 90 lůžek 183/173 10 6

S ohledem na neúměrně malý počet ubytovaných žáků (10 žáků, na konci školního roku jen 8) 
bylo rozhodnuto,  že od 1.9.2014 se činnost tohoto zařízení pozastavuje, ale škola se bude 
snažit v budoucnu provoz obnovit. 
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3.1 Doplňková činnost školy ve školním roce 2014/15.

Doplňkovou činnost organizace nerozlišuje na součásti. O doplňkové činnosti je účtováno  
odděleně a organizace ji chápe jako nadstavbu v rámci celku příspěvkové organizace. Aktivity 
doplňkové činnosti jsou popsány též dále v ekonomické sekci zprávy. Ou

Místo -odloučené pracoviště
(provozovny)

Činnosti Popis 

Hořovice, Palackého náměstí 
100, SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

Tlustice č.p. 28 (stará 
administratvní budova a 
budova „staré dílny“)

„Pořádání školení a 
kurzů“

„Výuka výpočetní 
techniky“
„Hostinské služby“
„Ubytování“

Svářečská škola – probíhá ve „starých 
budovách“ SOU, Tlustice 28

Kurzy pro pilotáže  UNIV3 
(12-2014 – 03/2015 – 12 absolventů)

Převážně podniková školení pro 
zaměstnance na konkrétní zakázku – 
Buzuluk, Coop, Kostal (cca 50 klientů)

Příležitostné služby na objednávku nebo 
řešení různých akcí. 

3.1.1 Svářečská škola 2014/2015

Svářečská škola ve školním roce 2014/2015 v základních svářečských kurzech proškolila 84 
svářečů. Z toho bylo 28 žáků SOŠ a SOU Hořovice. Z řad veřejnosti bylo evidováno celkem 19 
absolventů úředních zkoušek podle EN 287.1. Během roku 2014/2015 jsme organizovali 9 
seminářů zaměřených k prodloužení platnosti svářečského průkazu. Tyto semináře absolvovalo 
celkem 211 svářečů. 
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3.2 Odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání 

Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást or-
ganizace

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 
100, SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

343 žáků 
denního studia  
(kapacita  670 
žáků)

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo poskytování vzdělání 
maturitních oborů – laboratoře,
výpočetní technika, písárna

Hořovice, Masarykova 387   NEAKTIVNÍ
(kapacita 100  
žáků)

Ubytování – 
domov 
mládeže

Současně místo provozování 
doplňkové činnosti školy 
ubytování pod. 

Tlustice, č.p. 28 (kapacita 220 
žáků)

Uvedeno jako 
odloučené 
pracoviště a 
místo 
poskytovaného
vzdělávání, 
výdejna jídel

Od 1.9.2013 kompletní výuka 
tříletých oborů na tomto 
pracovišti. 

Hořovice, Masarykova 387 Střední škola Místo poskytování vzdělání - 
výuka odborných předmětů 
-laboratoře, výpočetní 
technika, měření ....

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).

Škola během hodnoceného školního roku podala žádost o zařazení nových oborů vzdělání. Rada
Středočeského kraje schválila a MŠMT ČR zařadilo škole nové obory vzdělání od 1.9.2015, ale 
obory nebyly aktivovány, a budou zařazeny do nabídky až od 1.9.2016. Důvodem k nezahájení 
výuky bylo pozdní obdržení rozhodnutí o povolení oborů v době, kdy žáci již podávali přihlášky 
ke studiu.
Nové obory: 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum s kapacitou 120 žáků
33-59-H/01  Čalouník s kapacitou 60 žáků
Rozhodnutí MŠMT o zařazení oborů do rejstříku  ze dne 18.3.2015 č.j. MSMT-43332/2014-4

      Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu o 
stanovení počtu žáků ze dne 17.4.2015, č.j. 049289/2015/KUSK
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4.2  Přehledy  počtů  žáků  a  tříd  v  hodnoceném  školním  roce

I. a II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání  a v ostatních formách vzdělávávní– podle oborů 
vzdělání (k 30. 9. 2014)

Kód a název oboru Počet žáků 

Počet
ročníků 
nad sebou 
jdoucích

Průměrný 
počet 
žáků/roční
k

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 241 10 tříd 23,50
1601M/01   Ekologie a životní prostředí 65 4* 16,2
1820M/01   Informační technologie 74 4* 18,5
2341M/01   Strojírenství 56 4* 14
2341M/01    Ekonomika a podnikání 46 3* 15,30
7842M/05    Přírodovědné lyceum 0 0 0

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 107 4 třídy 28,30
2351H/01     Strojní mechanik 44 3* 14,6
2352H/01     Nástrojař 63 3* 21

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dálkové nástavbové 40 2 třídy **) N/A
6341L/51     Podnikání 26 2 13
2343L51       Provozní technika 14 1 14
        Obory vzdělání nově zařazené ke studiu od 1.9.2015        N/A
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 0 0 0
33-59-H/01  Čalouník 0 0 0

Poznámky: 
*) U všech oborů vzdělání jsou zastoupeny dělené třídy v různých ročnících. Maximální počet oborů vzdělání ve 

třídách je 2. V tabulce je každý ročník považován za třídu, tedy 
**) 2 třídy druhého  ročníku dálkového studia (Podnikání a Provozní technika) začaly jako samostatné třídy s 

uvedenými počty. Pro velký úbytek počtu žáků (zanechání studia) byly od pololetí sloučeny do jedné dvouoborové 
třídy. 

Obor Přírodovědné lyceum se nikdy nepodařilo otevřít. Byl proveden jeho výmaz z rejstříku škol výměnou za obor 
Ekonomické  lyceum. 

Celkem 

348 
denní/40d
álková 
forma

10tříd 
denní st /2
třídy 
dálkové

Pozn.: 1. Uvedeny  i obory vzdělání zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nejsou naplněny; v komentáři
zdůvodněno. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, v textu označeno.
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Obor-kód Obor název Kapacita obo-
ru

Skutečný po-
čet žáků k 
30.9.2014

ŠVP - název

1601M/01 Ekologie a živ prostředí 120 65 ŠVP: Ochrana a tvorba životního prostředí
1820M/01 Informační technologie 120 74 ŠVP: Informatika v ekonomice
2341M/01 Strojírenství 272 56 ŠVP“ Technologie a konstrukce
341M/01 Ekonomika a podnikání 90 46 ŠVP: Informatika a ekonomika podniku
2351H/01 Strojní mechanik 90 44 ŠVP: Zámečník
2352H/01 Nástrojař 120 63 ŠVP: Nástrojař
7842M/05 Přírodovědné lyceum 120 0 Obor se nepodařilo nikdy otevřít
Skutečné počty žáků školy k 30.9.2014 v porovnání s kapacitou zařazených oborů

III. Třídy s uvedením přepočteného počtu žáků (sken přepočtené tabulky výkonového výkazu)

IV. Rekapitulace tříd, oborů a třídních učitelů (k 30.9.2014)

Třída-ozna-
čení

Kód oboru Obor název Skutečný po-
čet žáků k 
30.9.2014

Třídní učitel(ka)

1A 1820M01 Informační technologie 30 Ing. Alena Chlustinová

1.B 2341M01 Strojírenství 17 Mgr. Jana Plecitá

1601M01 Ekologie a živ prostředí 14

1N 2352H01 Nástrojař 25 Mgr. Miroslav Karásek

1Z 2351H01 Strojní mechanik 19 Bc. František Štěpnička

2.A 1820M01 Informační technologie 14 Mgr. Alena Musílková

2.B 6341M01 Ekonomika a podnikání 22 Mgr. Dana Kučerová

2.C 2341M01 Strojírenství 18 Mgr. Eva Vlčková
1601M01 Ekologie a živ prostředí 14

2.NZ 2351H01 Strojní mechanik 15 Ing. Václav Fryš
2352H01 Nástrojař 18

2.A 1820M01 Informační technologie 16 Ing. Jaroslav Nejedlý
6341M01 Ekonomika a podnikání 7

2.B 1601M01 Ekologie a živ prostředí 19 Ing. Jana Hudcová
2.C 2341M01 Strojírenství 21 Ing. Václav Šos
3.A 1820M01 Informační technologie 20 Ing. Jaroslav Nejedlý

6341M01 Ekonomika a podnikání 9
3.B 1601M01 Ekologie a živ prostředí 19 Ing. Jana Hudcová
3.C 2341M01 Strojírenství 12 Ing. Václav Šos

3. NZ 2351H01 Strojní mechanik 5 Ing. Ivana Krausová
2352H01 Nástrojař 18
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4.A 1820M01
6341M01

Informační technologie
Ekonomika a podnikání

10
15

Mgr. Jana Hráchová

4.B 2341M01 Strojírenství 9 Mgr. Jaromíra Šteffková
1601M01 Ekologie a živ prostředí 18

4.3 Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 
do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, 
zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.).

třída žák text

1.B Burianová Markéta Dodatečně přijata do volných míst k 1.9.2013

1.B Zemanová Kristýna Dodatečně přijata do volných míst k 1.9.2013

1.A Hrdlička Daniel Dodatečně přijat do volných míst k 2.9.2013

3.A Krocová Žaneta Přestup z OA Beroun k 3.9.2013

2. NZ Sakař Martin Dodatečně přijat do vyššího ročníku 

4.C Novák David Přijat do do vyššího 4. ročníku  oboru Strojírenství  po předchozím
zanechání studia na SPŠ Příbram

2. NZ Jaňour Luboš Přijat  do  vyššího  2.  ročníku  oboru  Strojní  mechanik  z  osobních
důvodů po zanechání studia. 

4.4. Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy
Žáci školy podle státního občanství – střední škola

Stát Počet žáků

Česko 346

Vietnam 1

Ukrajina 1

Moldávie 1

4.5 Žáci dojíždějící do školy podle krajů (celkem/z toho denní 
forma vzdělávání).

Žáci podle krajů

Kraj Počet žáků

Středočeský 315

Plzeňský 27

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

Škola ve školním roce 2014/2015 nevykazovala žádné žáky s individuálním vzdělávacím plánem 
ani žáky se sledovaným (úředně uznaným) druhem postižení (mentální postižení, sluchové 
postižení, zrakové postižení vady řeči,  tělesné postižení, souběžné postižení více vadami , vývojové
poruchy učení a chování,  autismus). Výchovní poradci však evidují žáky se specifickými vadami 
učení a pracují s jejich zvláštnostmi ve vztahu k pedagogům školy.

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

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy 
6.1.1 Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání

Před zahájením přijímacího řízení ředitel školy uveřejnil kritéria přijímacího řízení na webových 
stránkách a úřední desce školy. Oproti minulému roku nedošlo k zásadní změně principu přijímání 
žáků. 

Novinkou v přijímacím řízení bylo vyhlášení pilotního ověřování centrálně zadávaných 
přijímacích zkoušek. Škola se k testování přihlásila prostřednictvím zřizovatele. Testování proběhlo 
v systému CERMAT. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeči byli definitivně uvědomněni o konání 
testování zkoušky až v průběhu školního roku, škola přistoupila k systému hodnocení výsledku 
následovně: 

Každý žák, který se hlásí ke studiu 4letých maturitních oborů musí projít v prvním termínu testováním pilotáže
přijímací zkoušky. Účast u testovací zkoušky je podmínkou pro splnění podmínek k přijetí v 1. kole řízení. Výsledky
zkoušek jsou pro školu informativní údaj k jednotlivým novým žákům.  V ostatním trvá zásada k přijímání žáků, 
kteří splnili základní kritéria – tj. na maturitní obory se nepřijímají žáci s nedostatečnou známkou v průběhu 
hodnoceného období na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ.  Všichni musí doložit lékařské potvrzení o 
schopnosti studovat daný obor vzdělání. Následně uvádíme text kritérií pro přijeté žáků do prvních ročníků.

I.  Přijímací řízení se konalo 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, (a 
jejich pozdějších novel) v platném znění.

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

Maturitní obory (čtyřleté):
a) 1601M/01 Ekologie a  životní prostředí …....  30 žáků
b) 1820M/01 Informační technologie …........ 30 žáků
c) 2341M/01 Strojírenství      ..............................  60 žáků
d) 6341M/01 Ekonomika a podnikání …............. 30 žáků
Obory s výučním listem (tříleté)
e) 2351H/01  Strojní mechanik – Zámečník …...... 30 žáků
f) 2352H/01 Nástrojař  …....................................... 30 žáků

Poznámka : nezaměňujte pojmy obor vzdělání a školní vzdělávací program.
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III. Uchazeči budou přijímáni až do maximálního počtu přijímaných žáků (to je 32 žáků ve třídě) bez 
přijímacích zkoušek.

1. Do hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení se započítává prospěch uchazeče ze všech povinných 
předmětů   8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní  školy (nebo víceletých  gymnázií) vypočítaný z údajů 
(průměrných prospěchů) na potvrzené přihlášce ke studiu.

2.  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)

IV. Celkové pořadí uchazečů v každém oboru vzdělání bude stanoveno následovně:
a) Studijní skore 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 skore podle  bodu  III., 

odst.1).
c) U  uchazečů, kteří  dosáhli stejného studijního skore, bude pořadí mezi nimi stanoveno následujícím 

bodováním (tzv. jemným hodnocením)- (provede se jen v případě, že je nutno rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí 
uchazeče): 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 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.
d) V případě, že i po provedení jemného hodnocení přetrvává rovnost pořadí, budou uchazeči dále hodnoceni: 

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

b) přednost má uchazeč, který má lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku základní školy (nebo 
tercie na víceletých gymnáziích).

c) přednost až  do plného počtu žáků má vždy uchazeč (týká se všech oborů, v praxi zejména u oborů s 
výučním listem), který se hlásí ke studiu z deváté třídy základních škol (a obdobné třídy víceletého gymnázia)  (tj s
předpokladem ukončení úplného základního vzdělání) před uchazečem, který se hlásí ke studiu z nižšího ročníku 
než devátého (splní jen povinnou školní docházku).

V.  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.

a) Pro školní rok 2015/16 bude do každé třídy všech oborů vzdělání, kam je vypsáno přijímací řízení, 
přijato maximálně 32 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.

c) uchazeči, kteří dosáhli v průběhu hodnoceného období na základní škole nedostatečného hodnocení, 
nesplňují kritéria pro přijetí do 4letých maturitních oborů kategorie M, mohou však být přijati do 3letých oborů 
kategorie H s výučním listem. 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 20 (celkem 133) 



I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) 
na SŠ pro školní rok 2014/2015– podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2015)

Kód  a název oboru
1. kolo 
– počet 

Další kola 
– počet

Odvolání 
– počet Počet

tříd1

přihl. Přij 
(ZL). 

přihl. Přij 
(ZL). . 

poda-
ných

kladně 
vyříz.

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1601M01 Ekologie a živ prostředí 19 8 0 0 0 0 0,5
1820M01 Informační technologie 32 22 1 1 0 0 1    
2341M021 Strojírenství 29 14 1 1 0 0 0,5*
6341M01 Ekonomika a podnikání 20 14 2 2 0 0 0
7852M05 Přírodovědné lyceum 0 0 0 0 0 0 0
Obory vzdělání kat. H poskytující 
střední vzdělání s výučním listem  
2351H01  Strojní mechanik 18 18 1 1 0 0 1/+0,5*
2352H01 Nástrojař 22 22 3 3 0 0 0,5*
Celkem 0 0 4

*)víceoborové třídy u jednotlivých oborů . Ve sloupci „přijatí celkem“ nejsou uvedeni   žáci,  kteří během 09/2014 
přestoupili do zdejší školy nebo byli dodatečně přijati do volných míst, bez uvedení těch, kteří opakují 1. ročník.

ZL = podali zápisový lístek
________________

6.1.2 Nové třídy od 1.9.2014 vzešlé z aktuálního přijímacího řízení
Třída obor Počet žáků ve třídě celkem (včetně

opakování a přestupů k 1.9.2015)

1A 1820M/01 Informační technologie 17

1C 2341M/01 Strojírenství 17

1601M/01 Ekologie a životní 
prostředí

8

1N 2352H/01 Nástrojař 23

1Z 2351H/01 Strojní mechanik 14

Přijímací řízení do ostatních forem vzdělání bylo i v tomto roce zrušeno pro malý počet 
přihlášek. Podle zkušenosti se v regionu dostatečná poptávka naplní každým druhým až třetím 
rokem. Lze tedy očekávat otevření dvou nástavbových oborů v nadcházejícím školním roce od 
1.9.2016.

6.1.2 Komentář k přijímacímu řízení 2015
V roce  2015 trvá k populačně slabý stav ročníkům z pohledu počtů vystupujících žáků 9. ročníků

základních škol. 
Zlomovým bodem bylo vyhlášení testovacího programu pro jednotné zadání přijímacích 

zkoušek v budoucnu. Škola se k testovacímu programu přihlásila. Ředitelství školy souhlasí s 
politikou, že testování žáků je nastaveno výhradně státním garantem – společností CERMAT a 
nadále se prostřednictvím této zprávy přimlouvá za to, aby stát i nadále garantoval přijímací 
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zkoušky jako jediný oprávněný v této oblasti. Tím je myšleno, aby testy nevytvářely různé třetí 
strany a kvalita testování byla rozptýlena do nejednotnosti.  Pro učitele i vedení školy je velmi 
nepříjemný každoroční „boj o žáka“, který je každým rokem agresivnější a vyžaduje velké nasazení 
lidských zdrojů, mnoho času a prostředků. Samozřejmě, škola ochotně poskytne veškeré 
informace o nabízeném studiu, ochotně prezentuje své aktivity na veřejnosti. 

Škole v přijímacím řízení v získávání nových žáků velmi účinně pomáhají partneři z průmyslu – 
společnosti Mubea, Buzuluk, Kostal, Janka a další, které žákům přímo nabízí stipendijní program. 
To celkově pozitivně mění náhled veřejnosti na studium technických oborů a napomáhá to vnímat 
školu ve světle odbornosti a sepjatosti s praxí vně školy. To se naštěstí postupně stává  kritériem 
pro odpovědné rozhodnutí rodičů a uchazečů co a kde studovat. 

Proto i cestou této zprávy je třeba navrhnout odpovědným orgánům nalezení cesty ke 
spravedlivému a účelnému obsazení oborů středních škol, optimalizaci vzdělávací nabídky s cílem 
omezit výše popsané jevy boje o žáka. 

Z průběhu pilotního ověřování přijímacích zkoušek 2015 Mgr. M. Karásek rozpečetil zkušební dokumentaci 
CERMATu pro pilotní ověření PZ
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
7.1  Prospěch  a  docházka  žáků/studentů  všech  ročníků  celkem  (včetně
závěrečných ročníků) – k 30.1.2014 a 30. 6. 2014

Prospěch a docházka žáků všech ročníků - podrobná statistika prospěchu za celou střední školu – sken se-
stavy informačního systému školy v prvním pololetí 2014/2015.  Druhé pololetí.  

Ve zdejší škole nejsou žádní žáci hodnoceni slovně. Klasifikace se řídí zákonnými předpisy a 
pravidly hodnocení žáků, uvedenými v příloze školního řádu v platném znění. 
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Podrobné údaje výsledků vzdělávání podle podle tříd a oborů  ve na konci druhého pololetí 2013/2014
I. Obory poskytující čtyřleté vzdělání s maturitní zkouškou   

Třída 1. A, obor vzdělání: 18-20-M/01 
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Třída 1. B, obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství a 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
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Třída 1. N, obor vzdělání:  23-52-H/01 Nástrojař
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Třída 1. Z, obor vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik – jen 2. pololetí

Tab 2: Porovnání výsledků studia pololetí podle jednotlivých žáků  (kat. č.)
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Třída 2. A, obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
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Třída 2. B, obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
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Třída 2. C, obory vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí, 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 2. NZ, obory vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-52-H/01 Nástrojař
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Třída 3. A, obory vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a 18-20-M/01 Informační technologie
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Třída 3. B, obor vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
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Třída 3. C, obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 3. NZ, obory vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik a 23-52-H/01 Nástrojař
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Třída 4. A, obory vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a 18-20-M/01 Informační technologie
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Třída 4. B, obory vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí, 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 2. DE a 2.DP (studijní skupiny), obory vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika 
a 64-43-L/51 Podnikání, třídní učitelka Mgr. Jana Plecitá

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 51 (celkem 133) 



7.1.2 Celková statistika prospěchu školy
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7.2. Zhodnocení závěrečných a maturitní zkoušek

7.2.1 Maturitní zkoušky – podrobné vyhodnocení maturitních zkoušek, 
podle tříd (za oba termíny – 2014 J a 2014 P ) 

V hodnoceném školním roce maturovaly dvě třídy denního studia – 4.A (dělená – Informační 
technologie a  Ekonomika a podnikání) a 4.B (dělená – Ekologie a ž.p , Strojírenství).  Přes veškerou
snahu vyučujících a ředitelství školy pokračuje ve výsledcích trend z minulého období.

U maturitních tříd má řada žáků  problém se splněním podmínek zkoušek ve vztahu k  
zanedbané přípravě, zejména v oblasti povinné četby, maturitních prací a soustavné přípravy z 
technických praktických dovedností – konstruování ve Strojírenství, programování v IT, biologie a 
laboratorní dovednosti v OŽP.  Škola zařadila zvýšenou dotaci předmětu matematika, přesto 
učitelé slabším žákům tuto zkoušku nedoporučili. Někteří maturanti ve vidině kratší zkoušky (jen 
jeden DT) i přes varování učitelů volili matematiku oproti jazyku, a v mnohých případech tak došlo 
k neúspěchu.

Profilové zkoušky proběhly standardně. V jednom případě byl detekován pokus o plagiát 
maturitní práce opsáním z Internetu, žák byl během obhajoby hodnocen nedostatečně.

Následující tabulky podrobně analyzují celkové výsledky absolvování maturitních zkoušek.  V 
tabulkách nejsou započteny opravy z minulých školních roků

7.2.2 Předsedové maturitních a zkušebních komisí 2015:

Jaro 2015/Podzim 2015 škola Pro třídu

Mgr. Jana Šímová SOU Stochov 4. A , obory 6341M/01 Ekonomika a podnikání / 
1820M/01 Informační technologie

Ing. Vladimír Beneš SPŠD Plzeň 4. B, obory 1601M/01 Ekologie a životní prostředí
/ 2341M/01 Strojírenství

Mgr. Marie Mrvíková / Mgr. 
Jana Šímová

SOŠ a SOU Beroun – 
Hlinky / SOU Stochov

3. DS, obor 6441L/51 Podnikání

Mgr. Drahomír Krbec SOU Hluboš 3. NZ, obory s VL

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 53 (celkem 133) 



Rozpečetění bedny s maturitní dokumentací přináší „okamžik pravdy“. Maturitní komisařka Mgr. Dana Dřevínková 
(GVH Hořovice). Snímky ze společné části maturit, kterých se mimo jiné letos po delší době účastnili i studenti 
dálkového nástavbového studia. 
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Třída 4.A – obor 18-20-M/01 Informační technologie

Statistické vyhodnocení prospěchu u maturitní zkoušky třídy 4.A

7 žáků nemá ke dni 30.9.2015 složenou maturitu. 
Opravovat se bude 6 x praktická maturitní zkouška 
(4x část programování, 1 x obhajoba práce), u 
společné části chybí matematika a písemná práce z 
ČJL.  
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Absolventi ve třídě 4.A 2014/2015    (zpracovala Mgr. Jana Hráchová) 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 56 (celkem 133) 



II. Třída 4.B – obor 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 
a 23-41-M/01 Strojírenství

Statistické vyhodnocení prospěchu u maturitní zkoušky třídy 4.B

8 žáků nemá k datu 30.9.2015 složenou maturitní 
zkoušku. 
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Václav Nýdl a Jan Štorek (4.B) při laboratorní části praktické maturity. 
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Absolventi ve třídě 4.B  2015  (zpracovala Mgr. Jaromíra Šteffková)

Slavnostní závěr maturitních zkoušek třídy 4. B – červen 2015, předseda Ing. Vladimír Beneš, SPŠD Plzeň
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III. Třída 3. DS – obor 64-46-L/51 Podnikání, ŠVP: Podnikání v oboru
Studium 09/2012-05/2015
Statistické vyhodnocení prospěchu u maturitní zkoušky třídy 3. DS

Maturovalo: 16 žáků oboru Podnikání

6 žáků bude opravovat společnou část MZ, jeden žák
si odložil zkoušku z ANJ do příštího období z důvodu 
náhlého odvolání na vojenské cvičení v době 
zkoušek, 9 žáků prospělo
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Maturita 2015.  Lucie Havlíčková a Štěpán Frühauf  (4.A) při praktické zkoušce z odborných předmětů řeší souvislou 
úlohu z Účetnictví

IV. Třída 3.NZ – obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 2352H/01 Nástrojař-
- závěrečné zkoušky (Mgr. Alena Lhotáková)

V měsíci červnu se na naší škole, jako každoročně, uskutečnily Závěrečné zkoušky žáků 
posledních ročníků jednotlivých oborů vzdělání.

I v tomto školním roce 2014/2015 se naše škola připojila k Jednotnému zadání závěrečných 
zkoušek (JZZZ) v rámci celostátního projektu Nová závěrečná zkouška, řízeného Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

Využití jednotného zadání u Závěrečných zkoušek je doposud dobrovolné, naše škola však o 
tento způsob řešení Závěrečných zkoušek projevila veliký zájem.

V tomto školním roce jsme se k Jednotnému zadání závěrečných zkoušek připojili ve všech 
oborech vzdělání (Nástrojař a Strojní mechanik).

Výhodou pro naše absolventy je srovnatelnost zadání a náročnosti s jinými školami v České 
republice v daném oboru, absolvování závěrečné zkoušky vytvořené ve spolupráci s firmami a 
odbornými organizacemi, potvrzení srovnatelné kvality pro rodiče a zaměstnavatele a získání 
Certifikátu Nové závěrečné zkoušky v rámci Jednotné závěrečné zkoušky.

Řádného termínu se zúčastnilo celkem 17 žáků učebního oboru Nástrojař z celkového počtu 21 
a 4 žáci učebního oboru Strojní mechanik z celkového počtu 8. 2 Žáci oboru Nástrojař neprospěli u 
praktické zkoušky. 4 žáci oboru |Nástrojař a 4 žáci oboru Strojní mechanik budou konat závěrečné 
zkoušky v náhradním zářijovém termínu.

Závěrečná zkouška obou oborů s VL se řídila pravidly jednotné závěrečné zkoušky, 
organizované pracovní skupinou NUV.  Zkouška se skládá z písemné části, praktické zkoušky a ústní
zkoušky. Během ústních zkoušek byl přítomen odborník z praxe Ing. Lubomír Janda, Mubea Žebrák,
s.r.o. Závěrečná zkouška (JZZ) proběhla 15.června 2015. Tabulka níže přináší statistiku závěrečné 
zkoušky: 
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Ukázka závěrečné úlohy pro praktickou část společné učňovské zkoušky oborů Nástrojař a Strojní mechanik.     Žáci 3. 
NZ při písemné části závěrečné zkoušky. 

Přehled výsledků závěrečných zkoušek třídy 3. NZ , obory 2352H/01 Nástrojař a 2351H/01 Strojní 
mechanik
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Z předávání výučních listů třídě 3. NZ, Hořovice, Klub Labe.  22. června 2014 škola slavnostně vyřadila vyučené 
absolventy oboru Nástrojař a Strojní mechanik. 
Na dolním snímku Ing. Lubomír Janda, personalista MUBEA Žebrák, s.r.o   s  absolventy 3NZ, kteří se vyučili pro 
společnost. Společnost MUBEA žáky podporovala stipendiem a spolupracovala na jejich praktické přípravě. 
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Statistické vyhodnocení prospěchu u závěrečné zkoušky třídy 3. NZ – Nástrojař, Strojní mechanik

Ing. Lubomír Janda – vedoucí pracovník pr lidské zdroje společnosti Mubea, s.r.o s  absolventy 2015,  kteří se pro 
společnost vyučili.
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7.2.2.  Předsedové  zkušebních  komisí  a  maturitní  komisaři

Pro MZ 2015 byli Krajským úřadem Středočeského kraje jmenováni předsedové: 
1. pro 4. A  Mgr. Jana Šímová  (SOU Stochov),
3. pro 4. B Ing. Vladimír Beneš (Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň).
4. pro 3. NZ (závěrečná zkouška SOU) Mgr. Drahomír Krbec (SOU Hluboš)

Recipročně byli vysláni předsedové ze zdejší školy: 
     1. Mgr. Bc. Alena Lhotáková    –  závěrečné zkoušky SOU Hluboš 

–  SOŠ a SOU Beroun-Hlinky – maturitní zkouška
2. Ing. Ivana Krausová ,

Ing. Jana  Mertová (2015P) –  maturitní zk. SPŠD Plzeň
3. Ing. Jan Hrubý –  závěrečná zk. SOU Stochov

Maturitní komisaři jmenovaní do zdejší školy: 
2015J Mgr. Dana Dřevínková – Gymnázium Hořovice

Recipročně vyslaní komisaři:
2015J Ing. Alena Chlustinová  – Gymnázium Hořovice

8. Hodnocení chování žáků/studentů
8.1.1 Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2015) přehled sníženého 

ohodnocení chování podle tříd

Třída
Počet žáků/studentů – hodnocení 2. pololetí

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

1A 23 2 3
1B 21 4 1
1N 24 1 0
1Z 21 2 0
2A 12 1 1
2NZ 26 3 4
2B 22 0 1
3A 29 0 0
3B 19 0 1
3C 13 0 0
4A 25 0 1
4B 24 0 2
3NZ 30 0 0

8.1.2 Komentář k hodnocení chování
 Nejčastějšími prohřešky žáků je neomlouvání neúčasti ve výuce včas, velký počet 
neomluvených hodin, případně kouření na veřejném prostranství. V prvním ročníku oboru 
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Informační technologie byla na počátku školního detekována skupina žáků, kteří měli tendenci 
šikanovat spolužáka téže třídy. Jejich vážný přestupek proti školnímu řádu byl řešen se zákonnými 
zástupci a věc byla předána i přestupkové komisi Města Hořovice k dořešení. Škola uvedené skutky
žákům netoleruje. Trvá stav, kdy je dobrou prevencí přestupků proti školnímu řádu finanční 
motivace žáků pobírajících stipendium, které je jim v případě postihu dle §31 školského zákona 
kráceno. Naštěstí ve zdejší škole jsou přestupky násilí velmi vzácné, stejně jako činy proti zdraví 
spolužáků nebo projevy rasové a národnostní nesnášenlivosti. Tyto přestupky nebyly v 
hodnoceném roce detekovány. Naopak, žákům školy bylo vysloveno i množství pochval za 
příkladný přístup k školním povinnostem a za vzornou reprezentaci školy na různých akcích. 

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 Další působiště absolventů školy 2015: 

4.A   (M)

4.B   (M)

3.NZ (H)
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (30.4.2015)

– zjišťováno dne 20.10.2015- nejnovější soubor MPSV ČR

v evidenci ÚP ČR k 30.4.2015 (nejnovější údaje k datu této zprávy)

na konci sled.období
z toho:

dosažitelní v evidenci déle 
než 5 měs.

dosud nepracovali

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy

1. Maturitní obory M (Střední odborné vzdělání) za okres Beroun

32 15 32 15 13 7 16 8

2. Výuční obory kat. H (Střední vzdělání s VL ) za okres beroun

23 10 22 10 14 5 11 3

Statistika  podle škol za SOŠ a SOU Hořovice k datu 30.4.2015 (nejnovější údaje k datu této zprávy)

Obor 
KKOV/SOV

Celkem Dívek Z Celkem 
dosažitelní

Z Dívek 
dosažitelní

Dosud 
nepracova
li

Počet 
absolventů

za období 
1.10.2014 -
30.4.2015

Počet absolventů 
v evidenci ÚP, 
kteří ukončili 
školu 
v období 1.5.2014
- 30.4.2015

63-41-M/040
Informatika v 
ekonomice

2 1 2 1 0 0 0

23-51-H/01
Strojní 
mechanik 
(Zámečník)

1 0 1 0 1 0 1

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

Uvedené údaje korespondují s údaji školy. Jde o několik žáků, kteří se sice evidují na UP, ale
ještě  nemají  složenu  závěrečnou  zkoušku  (maturitní  zkoušku),  nejde  tedy  o  plnohodnotné
absolventy.  Počet  3 nezaměstnaných  odpovídá  běžnému statistickému průměru.  Naopak  škola
hodnotí malý počet a oborový rozptyl nezaměstnaných absolventů jako trvale příznivý stav. 
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2014)

Jazyk Počet žáků
/studentů Počet skupin

Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně maximálně průměr

Anglický 336 18 11 23 17

Německý 133 11 6 21 14

Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy.

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2014)

Jazyk Počet učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících Rodilí
mluvčíodborná částečná žádná

Anglický 3 2 1 0 0
Německý 2 1 1 0 0

11.1.1 Poznávací zájezdu do Anglie 2015
(Mgr. Alena Musílková)

Na SOŠ a SOU Hořovice navštěvují studenti několik studijních oborů. Některé jsou zaměřené 
technicky, jiné přírodovědně. Výuka je studentům doplňována i zahraničními zájezdy, aby 
poznávali zeměpis, historii a kulturu země, jejíž jazyk studují, a i zajímavosti, které se váží k jejich 
studijním oborům. 

Ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2015 jsme procestovali část jižní Anglie, Londýn a jeho okolí. Pro 
studenty ekologického směru byla velmi zajímavá zastávka na křídových útesech na britském  
pobřeží v hrabství Kent. Tvoří je čistá křída a vznikaly na konci druhohor usazováním kalcitových 
schránek odumřelých mikroorganismů. Studenti měli také možnost dozvědět se, jak působí eroze 
na skalní útvary.  Poryvy velmi silného větru nám ale nedovolily vystoupit až na vyhlídku, která 
otevírá výhled na skalní útvar Seven Sisters.  

V Brightonu nás před nepřízní počasí chránilo vyhlášené molo  The Pier. Procházkou kolem 
královského paláce jsme se přenesli do počátku 19. století, do éry prince regenta, pozdějšího krále 
Jiřího IV, který se při stavbě pavilonu nechal inspirovat proslulým indickým Tádž Mahalem.

Den jsme završili návštěvou Stonehenge, komplexu menhirů a kamenných kruhů, nacházející se 
na Salisburské pláni. Především milovníci fotografování byli nadšeni, protože počasí se konečně 
umoudřilo, a tak mohli nafotit snímky kamenného kruhu se slunečním kotoučem. 

Studenti technických oborů byli nadšeni návštěvou leteckého muzea Duxford, které leží 
necelých 90 km severně od Londýna. Prošli si první nadzvukové dopravní letadlo Concorde, zažili 
vylodění v Normandii, které je součástí expozice v jednom z 8 hangárů či sledovali letecké ukázky 
letadel z druhé světové války. 

Fandové Harryho Pottera se ve studiích Warner Bros v Leavesdenu ocitli v říši čar a kouzel. 
Během tříhodinové prohlídky viděli spoustu rekvizit a triků, které znají ze série filmů o Harry 
Potterovi. Veškeré informace byly v angličtině, což přispělo k dalšímu procvičení jazyka.

Poslední den jsme měli na programu Londýn. Začínali jsme prohlídkou stadionu Stamford 
Bridge, který je sídlem FC Chelsea. Fanoušci tohoto klubu se dostali do šaten hostů či slavného 
„press roomu“, kde se konají tiskové konference a kde v minulosti hráči podepisovali smlouvy. 
Svoji smlouvu zde v roce 2005 podepsal i fenomenální český brankář Petr Čech, který v FC Chelsea 
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působí již neuvěřitelných deset let. V rámci prohlídky studenti navštívili i šatny domácích, kde se 
mohli vyfotit u skříňky právě zmiňovaného P. Čecha.

A potom už jsme se vydali do velkoměsta. Ti, kteří v Londýně byli poprvé, si prohlédli 
Westminster včetně budovy Parlamentu, Westminsterského opatství a Downing Street 10.

            Neopakovatelným zážitkem byla projížďka londýnským metrem. Při nakupování se do 
konverzování v angličtině zapojili úplně všichni. Velkému zájmu studentů se těšil obchodní dům 
Primark a také několika patrový sport Lillywhites. Studenti si našli čas i na ochutnání tradičního 
britského jídla „fish and chips“.

 
 

Matěj Buriánek (4.A) s FC Chelsea

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Vybavení  školy  prostředky  ICT v  současnosti  odpovídá  potřebě  školy.  Žáci  mají  k  dispozici

bezdrátový přístup pro svá mobilní zařízení ve všech budovách školy.  I přes hluboký nedostatek
financí se daří provádět alespoň  základní obměnu a údržbu techniky, nákup náhradních dílů. ICT
vybavení  škola  považuje  za  prioritu.   Rezervy  jsou  zatím  jen  ve  vybavení  učebny  IT  pro  žáky
tříletých oborů, kde se zatím používají starší PC.  Zde je v plánu řešení pomocí plánovaných výzev
OPVK ke zkvalitnění infrastruktury ICT pro školy v roce 2015/2016 pořízením jedné učebny na klíč. 

Aktivitou školy pro rok 2014/2015 je zapojení do projektu „Moderní učitel 21. století“ v roli
partnera. Cílem projektu, řešeným FEL ČVUT Praha je pořídit pro učitele škol dotyková zařízení –
tablety. Realizace byla spojena s řadou školení v oblasti ICT pro 20 učitelů školy. 

Škola  v  rámci  projektu  Peníze  školám  –  šablony  III/2  provedla  své  výstupní  hodnocení  při
ukončení realizace projektu.  Z něj vyplývá,  že realizace projektu byla pro pedagogy školy i  pro
materiální vybavení velkým přínosem.  Hodnocení  a porovnání s jinými školami je uvedeno níže v
grafické podobě: 
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Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce 2014/2015
z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED)

Počítače celkem 150 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 120 0 100 0

Počítače s připojením k Internetu 150 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 120 0 100 0

Počítače s rychlým připojením 150 X X X

z toho přístupné žákům/studentům
120

0 100 0

Učitelé nepočítačových předmětů 24 X X X

z toho využívající Internet při výuce 5 X X X

Přenosné učitelské počítače 36

Z toho z projektu Moderní technologie ve 

výuce
10

Z toho Tablety – učitelé neIT předmětů – 

projektové „Moderní učitel 21 století“
20

Z  projektu „Základní s a střední školy 

společně (dnes již dosluhující notebooky)“
6 6

Počet aktivních instalovaných počítačů se od minulých zprávy neměnil. Došlo však ke kompletní
údržbě formou služby  u 69 strojů v  ICT učebnách Masarykova 387 a  Palackého náměstí  100.  Z
důvodu potřeby prodloužení životnosti strojů byla v prosinci 2014 zajištěna formou služby (repase,
čištění, výměna vadných dílů u nefunkčních strojů). 

Škola  po ukončení  podpory  Windows  XP  řeší  provoz  operačních  systémů  a  kancelářských
aplikací  Microsoft  prostřednictvím  pronájmu  softwaru  prostřednictvím  společnosti  D-COMM
Praha. Roční pronájem software pro celou školu se pohybuje kolem 70 tis Kč s tím, že je zde plná
údržba na nejnovější verze a právo Downgrade. 

Funkci  koordinátora  ICT  vykonává  osobně  ředitel  školy  Ing.  Vladimír  Kebert,  absolvent
kvalifikační zkoušky pořádané projektem vzdělávání na Katedře Informačních technologií PEF ČZU
Praha v roce 2013. 

Koordinátor ICT a předmětová komise pravidelně aktualizují evaluaci stavu ICT školy na serveru
RVP.CZ  V tomto hodnoceném období  a příštím školním roce je třeba věnovat více pozornosti
vybavení  pro  technické  předměty  –  velkoformátový  tisk,  3D  tisk  a  3D  grafika,  simulace  a
konstruování. 
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Vstupní a výstupní evaluace úrovně ICT na škole před zahájením a po ukončení projektu „Moderní učitel 21. století“. 
(11/2014 a 05/2015)
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Ve škole došlo v hodnoceném školním roce k zavedení 20ti kusů tabletů Lenovo jako dalšího způsobu zlepšení 
komfortu práce učitelů. 

Během hodnoceného školního roku se škola zapojila v roli partnera do projektu „Moderní učitel
21. století“. Cílem projektu bylo vybavit pedagogy školy dotykovým zařízením - tablety . Z projektu 
bylo pořízeno 20 tabletů pro potřeby učitelů. Projekt byl doplněn aktivitami odborných školení k 
využití e-learningu, internetových výukových prostředí. Garantem byla Katedra telekomunikačních 
technologií FEL ČVUT v Praze. 
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13. Údaje o pracovnících školy

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2014)

Počet pracovníků

Počet žáků 
v DFV na pře-
počtený po-
čet pedagog. 
prac.

celkem fyzický/pře-
počtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

Pedag  jen 
s odbornou 
kvalifikací 

354/45,78

45/45,788 14/14,755 31/31,193
int. 31/31,19 

1/1 7,73
externích 0

• Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2014)
Počet

pedagogickýh
pracovníků

Do 30
let

31 – 40
let

41 – 50
let

51 – 60
let

Nad 60
let

Z toho
důchodci

Průměr
ný věk

Celkem 1 4 6 14 6 2 50,59

z toho žen 1 3 4 5 1 1 48,15

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 
9. 2014)

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání 
vysokoškolské
- magisterské a 

vyšší

vysokoškolské
 - bakalářské vyšší odborné střední základní

24 3 (UOV) - 4(UOV,UOP) -
*)UOP – učitelé odborných předmětů, UOV – učitelé odborného výcviku

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2014)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let
2 2 2 9 16

Škola neeviduje žádného asistenta pedagoga. 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 73 (celkem 133) 



13.2. Aprobovanost výuky  podle jednotlivců (k 30. 9. 2014)

Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení peda-
goga

Upřesnění kvalifikace třídní úvazek Aprobovaný plně

Cizí jazyky

Musílková Alena, Mgr. Plně ap, ANJ 2.A 21 ANO

Vlček Jan, Mgr. Plně ap , NEJ, TEV 21 ANO

Mgr. Soňa Lomičková Plná app. Mgr. Anglický jazyk 
(ukončila PP v 06/2015) 21 ANO

Bc. Klán Martin Studuje magisterský stupeň ANJ, 
(dokončuje – podzim 2015) 17 NE, studuje

Český jazyk
Dějepis, Občanská nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. Plná ap ČJL, OBN, právo, Německý jazyk 3.DS; 2B 20 ANO

Karásek Miroslav, Mgr. Část ap ČJL OBN - pro ZŠ. 2 stup. 1.N 21 NE (jen 2. stupeň ZŠ)

Vlčková Eva, Mgr. Plná ap ČJL, DĚJ 2.A 21 ANO

Matematika, Fyzika

Plecitá Jana, Mgr. Plná ap MAT 1.B 21 ANO

Hráchová Jana, Mgr. Plná ap MAT FYZ 4.A 21 ANO

Hudec Jiří, Ing.
(zástupce ředitele)

učitel odb předmětů technických, pro fyz 
část ap v DPS, plná ap pro technické 
předměty strojní, mechanizace

10 ANO

Chemie, Biologie Šteffková Jaromíra, Ing. Plná ap. BIO, CHE jen kvalif. 4.B 21 ANO

Mertová Jana, Mgr. Plná ap  Biologie-Chemie 21 ANO

Ekologie, Biologie, 
odborné předměty Hudcová Jana, Ing. Plná ap odborné předm. Zem- ekol, odb 

biol apod. , koordinátor EVVO 3.B 21 ANO

Ekonomické odborné

Chlustinová Alena, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 1.A 20 ANO,   20 + vých.por(1)

Krausová Ivana, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 3.NZ 21 ANO

Nejedlý Jaroslav, Ing. Plná ap EKONOM předm 3.A 21 ANO

Strojírenské odborné
Hrubý Jan, Ing. Plná ap mechanizace, technické, fyz 21 ANO

Šos Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 3.C 21 ANO



Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení peda-
goga

Upřesnění kvalifikace třídní úvazek Aprobovaný plně

Smíšek Vladimír, Ing. Plná ap strojírenské předměty 15 ANO

Lhotáková Alena, Mgr.,Bc.
Zástupce řed. pro praxi Plná ap strojírenské předměty 7 ANO

Fryš Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 2. NZ 21 ANO

Odborný výcvik
+ praxe

Balej Jiří Odborná příprava, plná pro UOV 30 ANO

Borovka Václav Odborná příprava, plná pro UOV 18 ANO

Kopáček Milan, Bc. Odborná příprava, plná ap 30 ANO

Štěpnička František, Bc. Odborná příprava, plná ap 1.Z 30 ANO

Fencl Karel Odborná praxe, plná pro UOV 30 ANO

Informační technologie
odborné

Čepeláková Eva, Mgr.- Odborné př IT, plná app. 21 ANO

Kebert Vladimír, Ing. , CSc.,
ředitel školy

Plná ap odborné předměty zem- ekol, 
odborná biol., IT plná od  7.1.2011 4 ANO

Vacovský Josef, Ing. Odborné př. ELEKTRO, plná 20 ANO

Barták Jan Odborné – (programování), 
studuje Bc. -> Ing. 21 NE, studuje

Tělesná výchova Pangerl Karel, Mgr. Plná ap. TEV 21 ANO

Marcela Černá, Mgr Plná ap. TEV (zástup za nemocného 
kolegu, od  09/2015 přijata do PP) 8 ANO



13.3 Personální změny ve školním roce: 

- Mgr. Soňa Lomičková nastupuje o 25.8.2014 za Dipl. Fil. Mirjana Zarić-Brajović, která 
odešla na základě výpovědi pro nesplnění odborné a pedagogické kvalifikace.  PP končí 
uplynutí smlouvy na dobu určitou z rodinných důvodů – stěhuje se. Na její místo nastupuje 
Mgr. Kateřina Havlíková od 25.8.2015. 

- Bc. Martin Klán k 30.6.2015 nemá stále dokončeno magisterské vzdělání, dokončuje jej v 
průběhu 10 -12 2015. Poté mu zaměstnavatel přislíbil smlouvu na dobu neurčitou. 

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)

14.1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Bc. Martin Klán – studuje magisterský stupeň výuky angličtiny na Ped.F UK Praha.
p. Jan Barták studuje bakalářský stupeň v oboru informatika na soukromé vysoké škole Unicorn

V současnosti má škola kromě vyjmenovaných učitelů, kteří studují nebo dokončují své 
kvalifikační předpoklady prakticky všechnu výuku pokrytou plně kvalifikovanými učiteli. Pokud 
jednotlivci vyučují některý z předmětů nad rámec své kvalifikace, pak se využívá ustanovení zákona
563/2004 Sb. V platném znění s tím, že učitel se považuje za plně kvalifikovaného, pokud vyučuje 
alespoň část svého úvazku plně kvalifikovaně. 
Počítá se  rozšířením aprobace u Mgr. Marcely Černé do oblasti společenskovědních předmětů a 
na Anglický jazyk. 

14.1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Jan Barták a Ing. Vladimír Kebert – absolvovali v 07/2015 školení CISCO – NDG LINUX (basic) a

získali lektorské osvědčení k výuce tohoto předmětu, který je začleněn do ŠVP oboru Informační
technologie (Operační systémy).  Oba  složili zkoušku a tím mohou poskytovat žákům bezplatnou
akreditaci v  kurzu CISCO NDG Linux.  
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- Studium k  prohlubování  odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání  –  kurzy,  semináře)  a
samostudium výčet zásadních školení  99.129,--Kč

školení účastníci uhrazeno

Americká literatura Mgr. Musílková Alena 948,--

Komunikační dovednosti  pedagogů 
(akreditovaný kurz MŠMT)

Vybraní učitelé 3800,--

Informační systém Bakaláři - školení Ing. Jiří Hudec 990,--

Setkání ředitelů škol Ing. Kebert Vladimír 300,--

Co je nového, stylistika, pravopis v 
ekonomice

Ing. Alena Chlustinová 950,--

1. světová válka a cesta ke vzniku ČR Mgr. Vlčková Eva, Mgr. Karásek Miroslav 1500,--

Školení DVPP Mgr. J. Šteffková 999,--

Školská legislativa Ing. J. Hudec 600,--

Porada ředitelů a vzdělávání Ing. Kebert 270,--

3D-max  základní kurz Ing. J. Vacovský, Ing. J Hrubý 11 800,--

Hrdinové a kolaboranti Mgr. Vlčková Eva, Mgr. Karásek Miroslav 1200,--

AutoCAD – pro pokročilé Ing. Jan Hrubý 3770,--

Google Apps. Ing. J. Vacovský, Mgr. E. Čepeláková 1700,--

Novely právních předpisů Ing. Kebert 900,--

Československo v Evropě Mgr. Eva Vlčková 700,--

Grafický program Scribus Mgr. Eva Čepeláková 850,--

Hodnocení pedagogických pracovníků Ing. Jiří Hudec 850,--

Tabulkový procesor-pokročilé funkce Ing. J. Vacovský, Mgr. E. Čepeláková 1700,--
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Říjen 2013. Z odborného školení společnosti I-com-unity k programům CISCO – NDG Linux, školitel Ing. Michal 
Petrovič, ICOM Unity, vysokoškolský učitel ZČU Plzeň.  I-com-unity motivačně poskytlo školám s CISCO Akademiemi 
mikropočítače Raspberry PI včetně školení (foto – Jan Barták se učí pracovat s mikropočítačem PI). Školení motivuje 
odborné učitele k začlenění problematiky mikropočítačů do učebního plánu oboru Informační technologie. 

14.1.3 Finanční náklady vynaložené na DVPP

V účetnictví není přesně rozlišeno, co je DVPP jako takové, je zde pouze rozlišeno, co je hrazeno 
jako státem akreditované vzdělávání hrazené ze státních prostředků a ostatní vzdělávání a 
proškolení bez akreditace (BOZP, požární, používání zařízení, speciální školení) hrazené z 
provozních prostředků. Za akreditované vzdělávání bylo vydáno 99 129,--Kč. 

14.1.4 Hodnocení školení z pohledu pedagoga (Mgr. Eva Vlčková)

V průběhu školního roku 2014/2015 jsem absolvovala tři školení pořádané Vzdělávacím 
institutem Středočeského kraje. První školení bylo na téma 1. světová válka a cesta ke vzniku ČSR. 
Další dvě školení  provedl profesor Robert Kvaček ve dnech 9. 12 .2014 a 28 .4. 2015

a to na téma Hrdinové a kolaboranti – profily představitelů protektorátní politiky a 
Československo v Evropě 1945 – 1948. Oba přednášející jsou vynikající odborníci ve svém oboru, 
jejich přednášky měly vynikající úroveň, nově získané poznatky určitě využiji při výuce dějepisu a 
občanské nauky.
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)

15.1.1 Divadlo Příbram
Mgr. Eva Vlčková 26. února  2015 navštívila se studenty 2.C v Příbrami divadelní představení 

Škola základ života. Návštěva divadla je pro studenty vhodným doplňkem literární výchovy, navíc 
studenti získávají návyky společenského chování. K dalším aktivitám zájmové činnosti se třídou 2. C
patřila i návštěva Muzea Josefa Václava Sládka ve Zbirohu dne 23. února 2015. Nejenže se studenti
dostanou do míst, kde Sládek žil, ale v muzeu je jim hlavně podán velice podrobný a poutavý 
výklad o Sládkově životě a tvorbě.Tato exkurze je vhodným doplňkem učiva o Ruchovcích a 
Lumírovcích.

15.1.2 Film Nicholas Winton
9. října 2014 žáci školy v hořovickém klubu Labe zhlédli film o Nicholasi Wintonovi, poté 

následovala beseda s tvůrcem filmu.

15.1.3  FOTOSOUTĚŽ „Světlo a kulturní památky“ (Mgr. J. Plecitá, Mgr. 
J.Hráchová)

Kabinet matematiky letos vyhlásil fotosoutěž na téma  SVĚTLO  a  KULTURNÍ  PAMÁTKY. Téma 
bylo vyhlášeno proto, že naše škola je přidruženou školou organizace UNESCO 

a ta vyhlásila toto téma jako téma roku. 
Hodnotil se zejména nápad a celková kompozice fotografie, kvalita byla až druhořadá. Studenti 

používali k fotografování nejen fotoaparáty, ale např. i mobilní telefony a tablety.
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Vyhodnocení fotosoutěže: 

1. místo Amálie Mašková   2. C
2. místo   Karolína Roztočilová  1. B

15.2 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)

15.2.1 Sportovní kurzy  (Mgr. Alena Musílková)
Ve dnech 21. – 25.6. 2015 proběhl sportovní kurz třídy 2.A, kterého jsem se zúčastnila jako 

třídní učitelka. Kurz se konal společně se třídou 2.B. v kempu Višňová u Roztok u Křivoklátu. 
Studenti se na místo konání kurzu dopravili na kolech. Od školy vyrazili 21.6. ve 14:00. Do 

kempu dorazili mezi 17. a 18. hodinou. Po ubytování a večeři následovalo seznámení se 
s programem kurzu. Další dny se studenti rozdělili do několika skupin a zúčastňovali různých 
aktivit. 

Sjížděli řeku Berounku na kánoích, jeli po cyklostezce do Rakovníka, šli na pěší túru na vyhlídku 
Buková a do Křivoklátu nebo hráli sportovní hry v areálu kempu. Na závěr proběhl triatlon – závod 
jednotlivců, který sestával z rychlostní jízdy na kole, běhu a střelby ze vzduchovky. 

Večery trávili studenti individuálním sportovním vyžitím – baseball, nohejbal, tenis. Zpět opět 
přijeli na kolech ve čtvrtek 25.6. kolem 13. hodiny.

Ze třídy 2.A se zúčastnilo 13 chlapců. Tomáš Holub se z vážných rodinných důvodů omluvil a 
bude kurz absolvovat ve třetím ročníku.

Ze sportovního kurzu 2. ročníků ve Višňové u Roztok v červnu 2015. 

15.2.3 Sportovní kurz „BEROUNKA“ pro žáky 2. ročníků učebních oborů 
Nástrojař a Zámečník (Mgr. Alena Lhotáková)

  
Jako každý rok jsme připravili pro žáky 2. ročníků sportovně výchovný kurz. Týdenního 

sportovního kurzu, který se konal od 8. 6. do 12. 6. 2015, se zúčastnilo 24 žáků. Vedoucí kurzu Bc. 
Milan Kopáček, zdravotník Mgr. Bc. Alena Lhotáková, výchovní pracovníci  Bc. František Štěpnička 
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a Mgr. Marcela Černá. Žáci byli rozdělení do dvou skupin. První skupina vodáků sjížděla řeku 
Berounku z Chrástu přes  Nadryby, Liblín, Zvíkovec, Skryje a Roztoky u Křivoklátu, kde putování po 
řece Berounce bylo úspěšně ukončeno.  Druhá skupina cyklistů kopírovala trasu vodáků po 
Berounce.    

Všechny skupiny měly společné tábořiště, kde se hrály různé sportovní hry např. turnaj 
v nohejbalu. Během sportovního kurzu žáci navštívili muzeum letadel ve Zruči a malou vodní 
elektrárnu. Žáci s výchovnými pracovníky absolvovali též pěší výlety na hrad Libštejn a Krašov.

Žáci 2. ročníku SOU s  Mgr. A. Lhotákovou a Bc. Milanem Kopáčkem, Bc. Františkem Štěpničkou při sjíždění Berounky

15.3 Programy a projekty (nové i pokračující)

Škola je zapojena do systému UNIV2/UNIV3 – viz kapitola 16. 

15.3.1  EU projekty OPVK pro střední školy Středočeského kraje na PEF 
České zemědělské univerzity, Praha

V prosinci 2014 došlo k ukončení projektu České zemědělské univerzity v Praze se zkráceným 
názvem „s2b“ ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – INOVATIVNÍ 
FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ . 

Po ukončení projektu jeho aktivity vysloveně chybí. Žáci převáženě ekonomickcých a 
informatických oborů měli po dobu projektu možnost speciálních exkurzí a vzdělávacích  kurzů

Proto se předpokládá, že administrátoři projektu z PEF ČZU podají další projektovou 
žádost,která bude v kontaktu vysoké školy se školami středními dále pokračovat. Např ve zdejší 
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škole 12.prosince 2013 se konala přednáška Ing. V. Očenáška na téma ECDL a uplatnění těchto 
dovedností při pohovorech z získání zaměstnání. 

V roce 2014/2015 skončil projekt S2b, zaměřený na finanční gramotnost, konkurenceschopnost absolventů školy na 
trhu práce. Vytváří našim žákům nadstavbu v dovednostech sebeprezentace, odhadu svých možností a postupech při 
rozhodování o vlastním uplatnění. Projekt velmi propaguje spolupráci se zaměstnavateli. 

15.3.2 Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT ; partnerství v 
projektech s finanční podporou z fondů EU -  Moderní učitel 
21.století

Projekt byl k datu této zprávy schválen. Realizátorem je pracovní skupina ČVUT vedená Prof. 
Ing. Dušanem Magou,CSc. Škola zde má zřizovatelem schváleno partnerství. Projekt má za cíl 
vybavit školu dotykovými zařízeními a poskytnout dovednosti a znalosti 20ti pedagogům školy v 
metodice využití této techniky ve výuce a získávání informací. Projekt se rozbíhá od příštího 
školního roku – 2014/2015.  
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15.3.3 Zahraniční kurzy pro pedagogy a studenty CZ.1.07/1.1.00/56.0890
Projekt by škole schválen. Ještě v období hodnoceného roku proběhla výběrová řízení na 

dodavatele pobytových akcí pro pedagogy a žáky školy. Škola svěřila administraci společnosti 
AltaPro, kterí provedla průzkum trhu a administrovala výběrové řízení. 

Přílohou uvádíme předběžnou informaci o pobytu jazykovém kurzu učitelek školy na Maltě 
(přes to, že akce již spadá do příští výroční zprávy): 

15.3.3.1 Zahraniční jazykový pobyt (Mgr. Jaromíra Šteffková Mgr. Jana Plecitá)
V rámci projektu, OPVK výzva č.56 - jazykový pobyt, jsme se  září  2015 zúčastnily  jazykového 

kurzu na Maltě. Jednalo se o dvou týdenní intenzivní kurz angličtiny v jazykové škole Gateway 
School of English ve městě  St.Julian. Kurz se uskutečnil v rozsahu 40 vyučovacích hodin a byly jsme
do něj zařazeny na základě vstupních testů. Na konci kurzu jsme obdržely certifikát o absolvování.

Kromě výuky jsme se dále  zaměřily na historii,architekturu a zvyklosti Malty. Navštívily jsme 
ostrovy patřící k Maltě Comino a Gozo a dále pak historicky zajímavá města, kde nejzajímavější 
bylo hlavní město Valleta s monumentálními  stavbami a  historií.

 I když nejsme učitelky angličtiny, získané poznatky využijeme ve výuce metodou Clil.

Hlavní město Valleta Jazyková škola Gateway School of English
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15.3.3 Projekt „Fiktivní firma“ 2015

Na škole působí dvě fiktivní firmy, ve kterých pracují žáci 3. A  4. ročníku oboru Ekonomika a 
podnikání. V hodnoceném školním roce pokračuje postupné začleňování fiktivní firmy do života 
školy tak, aby činnost ve fiktivní firmě co možná nejvíce připomínala práci ve firmě skutečné.

Žáci zvolí předmět podnikání, určí si právní formu, zvolí vhodný název, vytvoří logo. Své zboží či 
služby, které existují jen ve virtuální podobě, nabízejí ostatním fiktivním firmám. Žáci se střídají na 
jednotlivých pracovních pozicích. Naučí se spolupracovat, slušně vystupovat a nést zodpovědnost 
za svou práci. Získané teoretické znalosti si vyzkouší v praxi. Fiktivní firmy se zúčastňují veletrhů 
domácích i mezinárodních. Fiktivní firma, která splní určitá kritéria stanovená z CEFIF Praha, může 
požádat CEFIF o udělení Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát je dokladem o 
vykonání odborné  ekonomické praxe. 

Ve fiktivní firmě žáci vytváří doklady, marketing, reklamu stejně, jakoby pracovali ve skutečné firmě. Vtip je v tom, že na
různých školách působí fiktivní firmy, které si navzájem prodávají, fakturují, účtují, dopisují …..
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15.4 Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a
dalších soutěžích,
15.4.1 Matematický klokan 2015 (Mgr. Jana Hráchová)

Naše škola se každý rok zúčastňuje této matematická soutěže, která je pořádána Domečkem 
Hořovice. V soutěži jde zejména o logiku a vymýšlení vlastních postupů u jednotlivých úloh. Není 
dovoleno používat kalkulačku ani jiné pomůcky. 

Školní kolo proběhlo 20. 3. 2015  a  zúčastnilo se ho 22 studentů.
Nejlepší řešitelé školního kola :

Kategorie  JUNIOR
1.        Nedvěd David                 2. B          56 bodů 
2.        Mašek David                   2. A          46 b. 
3.        Košťál Jakub                    2. B          44 b. 
4.        Kaluba David                   2. C          43 b. 
5.        Chvojka Karel                  1. A          42 b. 

Kategorie  STUDENT 
1.       Martínek Lukáš  3. A        50 bodů
2.       Laštůvka Lukáš 3. B         35 b.
3.       Sedláček Petr 3. C         34 b.
4.       Veselý Jiří 3. A         33 b.
5.       Stehlík Jan 3. B         31 b.

15.4.2 Školní soutěž „Má dáti – Dal“ určená pro žáky ekonomického oboru
V březnu proběhl ve škole třetí ročník soutěže v účetnictví „Má dáti-Dal“. K nejlepším soutěžícím
patřila Jana Lhotáková, Sandra Chybová a Markéta Domanská ze třídy 4.B a  žákyně pak postoupily
do soutěže Holešovická Šibenice. 

Žáci 3.A (Ekonomika a podnikání) – účastníci soutěže. 
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15.4.3 Literární soutěž  (Mgr. Miroslav Karásek)

Během května 2015 probíhala literární soutěž vyhlášená UNESCO na téma „Parky, zahrady“. 
Soutěže se kromě jiných zúčastnila i třída 3.B.  Žákyně Michaela Helclová postoupila se svojí prací 
do celostátního kola, v němž obsadila 3. místo.

15.4.4. Tisková zpráva – úspěch našich žáků v okresním kole olympiády z 
anglického jazyka (Bc. Martin  Klán)

Dne 26. 2. 2015 proběhlo na půdě Gymnázia Václava Hraběte Hořovice okresní kolo Olympiády 
v anglickém jazyce. Do okresního kola mohli postoupit pouze dva nejlepší studenti ze školního 
kola. Naši studenti se v silné konkurenci umístili na skvělých pozicích, což dokládá výsledková 
listina. Michal Kořínek z 1.A obsadil senzační druhé místo a Adam Lukáš z 2. C se umístil na velmi 
pěkném pátém místě. Těmto dvěma studentům děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 86 (celkem 133) 



Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 87 (celkem 133) 



 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 88 (celkem 133) 



15.4.5 GENIUS LOGICUS 2015 (Mgr. J. Hráchová)

Této mezinárodní soutěže se naše škola zúčastnila již popáté. Cílem soutěže je pomocí 
matematických kvízů, logických her a rébusů vzbudit zájem o matematiku a logiku. 

Soutěž probíhá ve dvou kolech – domácím (bez měření času) a školním (s měřením času).
 Soutěžící se nemusejí na soutěž nijak připravovat. Úlohy se liší od matematických a jsou 

navrženy tak, aby soutěžící prostřednictvím vlastního uvažování a postupných kroků našli jejich 
řešení. Úlohy jsou koncipovány tak, aby procvičily hlavně přirozený intelekt žáků a kombinační 
schopnosti, které se jim budou hodit hlavně v matematice, fyzice a mnoha jiných vyučovacích 
předmětech jako dobrý základ pro správné řešení problémů.  

Každý zúčastněný student obdrží po skončení a vyhodnocení soutěže oficiální  certifikát, kde se 
dozví své národní i mezinárodní umístění (soutěže se účastní studenti ze 17 států Evropy). 
Certifikáty jsou rozlišeny na zlaté, stříbrné a bronzové podle dosažených výsledků.

 
Ve školním roce 2014 / 2015 se z naší školy zúčastnilo 14 studentů.
 
Trejbal  Libor  1. A
Valenta  Dominik  1. A
Samko  Petr 1. A
Kadaňka  Rudolf 1. B
Pelc  Simeon 2. A
Nedvěd  David 2. B
Menclová  Sylvie 2. B
Roztočilová  Žaneta 2. B
Häusler  Jan 2. C
Nagy  Josef  2. C
Martínek  Lukáš 3. A
Veselý  Jiří 3. A
Stehlík  Jan 3. B
Sedláček  Petr 3. C

15.4.6 LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2015 (Mgr. J. Plecitá, Mgr. J. Hráchová)

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, 
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Cílem soutěže je  zejména rozvoj schopnosti
samostatného logického uvažování. 
Soutěže se naše škola zúčastnila již pošesté. V nominačním kole se tentokrát bohužel žádnému ze 
studentů nepodařilo uspět tak, aby postoupil do krajského kola.
Přesto jsme rády, že se nám daří studenty alespoň zapojit do soutěže tohoto typu.
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15.5  Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických
jevů, další způsoby jejich předcházení 

     Cíle primární prevence SPJ  vycházely ve školním roce 2014 – 2015 nejen z požadavků ČŠI, ale
byla mezi ně začleněna i témata, jež se ukázala v posledním mapování SPJ jako témata aktuální. 
Konkrétně šlo o následující cíle / témata:

1. prevence/minimalizace šikany a agresivního chování; 
2. boj proti absenci a záškoláctví; 
3. prevence zneužívání návykových látek. 

K nim přibyla aktuální témata:
1.      vztahy a konflikty;
2.      práce s emocemi;
3.      techniky odolávání manipulaci;
4.      závislosti v kontextu práva a kriminality;
5.      finanční gramotnost.
 
     V úvodu školního roku proběhl třídenní adaptační GO kurz 1. ročníku v Jesnici u Rakov-níka. 

V rámci tohoto adaptačního kurzu byla žákům dopřána možnost nejen poznat své nové spolužáky, 
ale též osobnost třídního učitele, ředitele školy a výchovného poradce pro preven-ci.  Vedle toho 
žáci též absolvovali několik hodin primární prevence zaměřené na prevenci závislostí a kriminality. 
Současně bylo i sledováno sociální klima v nově se utvářejících skupinách. V evaluačním dotazníku 
vyjádřili žáci v převážné většině spokojenost s tímto kurzem. 

 
     Primární prevence SPJ v 1. ročníku SOŠ se zaměřila na sociální gramotnost, obsahem 

interaktivně realizovaných besed byla problematika vztahů a konfliktů, problematika práce 
s emocemi a problematika manipulace. Na SOU se osvědčilo hned na začátku školního roku 

provést v prvním ročníku intervenci proti šikaně.
 Ve 2. a 3. ročníku se obsah interaktivních besed primární prevence řídil tématem Závislosti 

v kontextu práva a kriminality. Zejména pro neekonomické obory a pro učiliště byly pořádány 
besedy na téma finanční gramotnost. Všechny besedy byly vedeny  interaktivně. Žáci projevi-li o 
dané téma značný zájem. Preventivní programy byly realizovány ve spolupráci s Mgr. J. Sixtou, Ing. 
I. Spálenským, Bc. P. Kinclem. Tato spolupráce byla na velmi dobré úrovni po formální i obsahové 
stránce.

 Ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky byla řešena stále značná 
absence žáků. Lze konstatovat, že došlo k dílčím, nikoli k zásadním zlepšením. Problematikou 
absence se škola musí zabývat i nadále. Třídní učitelé nadále pracovali na vytváření dobrých vztahů
uvnitř třídních kolektivů nebo se snažili již existující dobré vztahy udržet.
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Z kontaktních her třetích ročníků. Lektoři Mgr. Jiří Sixta a J. Spálenský vedou kurz interaktivní  program na téma 
„ manipulace, vztahy a konflikty“. 

15.5.1 Go kurz RS Račí Hrad 2014 (Mgr. Alena Musílková)
 

            Ve dnech 1. – 3.9. 2015 jsem se zúčastnila adaptačního kurzu pro nastupující studenty 1. 
ročníku. Kurzu jsem se zúčastnila se třídou 1.A. Kurz se konal v areálu RS Račí hrad. Tohoto kurzu 
se dále zúčastnila i třída 1.B s třídní učitelkou Mgr. Janou Plecitou.

            Studenti se na místo konání dopravili autobusem, který byl vypraven od budovy SOŠ. Na 
místo konání dorazili v 10:00 hod. Po ubytování následoval program, který byl zaměřen na 
vzájemné poznávání studentů mezi sebou a dále na seznámení se s vyučujícími, kteří se kurzu 
účastnili (Mgr. Miroslav Karásek, Mgr. Jana Plecitá a Mgr. Jaromíra Šteffková). 

            Další aktivity byly zaměřeny na utváření kolektivu a na posílení vzájemné spolupráce. 
Aktivity probíhaly v prostorách kolem ubytovacího zařízení a také uvnitř obytných prostor – ve 
společenských místnostech. Na závěr si každá třída vyrobila svého maskota e samotvrdnoucí 
modelovací hmoty.

            Večery trávili studenti besedami, soutěžemi a krátkými hranými scénkami ze světa 
reklamy. Na základě odpovědí získaných z dotazníků, které studenti před odjezdem domů 
vyplňovali, byl kurz hodnocen velmi kladně a studenti jej považovali za úspěšný.
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1.-3.9.2014 se konala pro 1. ročníky tradiční Go ! Kurz v Račím Hradě u Jesenice, okr. Rakovník. Škola tento
kurz co do náplně a provedení organizovala a provedla vlastními silami. Mgr Jana Plecitá, Mgr. Jaromíra
Šteffková,  Mgr.  Alena Musílková  a Mgr.  Miroslav  Karásek vytvořili tvůrčí  tým, připravili vhodné hry  a
situace pro interaktivní hry s novými žáky. Go! Kurzy mají nesporně velmi pozitivní efekt pro kolektivy
nových tříd a škola z nich má nejlepší zkušenosti. Foto: Žáci – prváci IT v modelových situacích při „hádka“
a  při kontaktní  hře.

15.6 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a 
environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k 
humanismu apod.

15.6.1 Enviromentální praxe  (Mgr. Miroslav Karásek, Mgr. Eva Vlčková)
Proběhla formou odborné ekologické praxe žáků 3.B a 2.C v Krkonoších.  Žáci  se seznámili 

formou přednášek, pracovních listů a terénních exkurzí s florou, faunou a dalšími specifiky této 
oblasti. Kromě toho proběhla terénní praxe na Křivoklátě.

Ve dnech 20. – 24.dubna 2015 jsem se studenty 2.C oboru OTŽP absolvovala terénní praxi na 
Křivoklátě. Program zajišťovalo tamní ekologické centrum. Studenti chodili s odbornými lektory do 
terénu pozorovat biotopy, poznávat rostliny a živočichy, kromě toho jsme navštívili místní 
pamětihodnosti – Hamounův statek a hrad Křivoklát. Po večerech studenti vypracovávali pracovní 
listy, v nichž odpovídali na úkoly týkající se tématu, kterému se během dne věnovali. Praxe pro ně 
představovala přínos především v tom, že měli možnost poznat, jak teoretické poznatky získávané 
ve škole mohou uplatnit v praktickém životě. 
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Žáci 2. ročníku se spolu s třídní učitelkou Mgr. Evou Vlčkovou absolvovali enviromentální praxi v CHKO 
Křivoklátsko. 

15.6.2 Aktivity školy pro podporu přírodovědného vzdělávání 2015 – 
souvislá zpráva k příležitosti celostátnímu setkání škol UNESCO. 
(Mgr. Jana Mertová)

Základní přehled aktivit:

1.      Celostátní setkání škol UNESCO
2.      Dokončení krajského projektu „Geologie“
3.      Projekt „Světlo“
4.      První fáze dlouhodobého sledování složení vody v Červeném potoce
5.      Školení „chemikálie“
6.      Úprava pomůcek pro výuku chemie
7.      Exkurze v podniku „Českomoravský cement, a. s.“ v Radotíně
8.      Exkurze Mnichov

1.  CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ŠKOL UNESCO

Během začátku školního roku 2014/15 probíhaly na SOŠ a SOU Hořovice přípravy na celostátní 
setkání škol UNESCO, které proběhlos dnech 22. – 23. 9. 2015. 

Hlavním organizátorem byla Ing. Jana Hudcová, ostatní členové pedagogického sboru jí byli 
podle svých možností oporou. 

2. PROJEKT GEOLOGIE
Školní projekt studentů SOŠ a SOU Hořovice v rámci EVVO

Autoři: Ing. Jana Hudcová,  Mgr. Jana Mertová, 
Datum:  24. 06. 2015
POPIS PROJEKTU

V rámci projektu „GEOLOGIE“ EVVO, finančně podpořeného Krajským úřadem, absolvovali 
studenti naší školy exkurze s geologickým zaměřením, prováděli půdní rozbory a soutěžili.
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Vzhledem k financování projektu až během února 2015 byla naší škole odsouhlasena změna 
termínu a doplnění některých vhodných aktivit. Tyto exkurze proběhly během druhého pololetí 
školního roku 2014/15. 

Doplněné aktivity k projektu „GEOLOGIE“ po odsouhlasení změny projektu:
1.      NPR SOOS – exkurze 
2.      Kokořínsko – exkurze 
3.      Fotosoutěž

Autorka projektu J. Mertová se podílela na organizaci a účastnila se exkurze v CHKO Kokořínsko 
a v NPR SOOS.

NPR SOOS
Průběh exkurze:
Exkurze do NPR SOOS, nedaleko obce Nový Drahov, severně od Františkových Lázní, se 

uskutečnila dne 10. 6. 2015. Zúčastnily se jí všechny třídy se studijním zaměřením na ochranu 
životního prostředí (tedy 1. – 3. ročník).

Studenti navštívili místní muzeum s expozicí „Příroda SOOSu a Chebska“ a s velkým nadšením si 
prohlédli výstavu „Dějiny Země“ umístěnou v samostatném nově postaveném pavilonu. Zde je 
bezpochyby zaujaly především modely dinosaurů a velké reprodukce známých Burianových 
obrazů, se značným zájmem si však prohlédli i zkameněliny nalezené v NPR SOOS a jejím okolí.

Po prohlídce následovala naučná stezka procházející po povalových chodnících oblast 
původního rašelinového jezírka (dnes víceméně odtěženého). Ochutnávali minerálku z Císařského 
pramene a se zájmem pozorovali jednotlivé „bahenní sopky“. 

Kromě geologických jevů byla pozornost věnována i rostlinám vyskytujícím se na této lokalitě a 
po projití naučné stezky i živočichům v místní záchranné stanici a daňčí oboře.

Zařazení v rámci vyučovacích předmětů, mezipředmětové vztahy: geografie, biologie, chemie, 
ekologie, životní prostředí, laboratorní kontrola

Doprava: autobus, společná exkurze studentů

KOKOŘÍNSKO
Průběh exkurze:
Exkurze v CHKO Kokořínsko proběhla ve dnech 15. – 16. 6. 2015 za účasti studentů třetího 

ročníku oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Ubytování bylo zajištěno ve sportovním 
areálu v obci Mšeno, které bylo výtečným výchozím místem pro poznávání pískovcových útvarů.

CHKO Kokořínsko nabízí mimo jiné možnost bezprostředního pozorování pískovcových útvarů 
vzniklých selektivním zvětráváním původních sedimentů.

První den studenti prošli trasu ze Mšena, pokračující Náckovou roklí přes Močidla – z nichž jsme
na chvíli odbočili do úzké skalní rozsedliny nazvané Apatyka, kde je možné cítit značnou teplotní 
inverzi – a dále až na Pokličky, které byly hlavním cílem této cesty. Od Pokliček cesta procházela 
kolem zajímavých skalních útvarů (Žába, Obří hlava, Tutanchámon) postupně zpět do Mšena. 
Druhý den dopoledne byla exkurze mířena na Cinibulkovu naučnou stezku pojmenovanou po 
místním učiteli a propagátoru Kokořínska.

 
Zařazení v rámci vyučovacích předmětů, mezipředmětové vztahy:
biologie, ekologie, životní prostředí, geografie
Doprava: vlak, společná exkurze studentů
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ZÁVĚR
Před koncem školního roku byl shrnut celý projekt „GEOLOGIE“ – akce, které proběhly ve 

školním roce 2013/14 i v roce 2014/15. Studentův i vyučujícím bylo umožněno vyjádřit vlastní 
hodnocení pozitivních i negativních jevů. Toto hodnocení bude pomůckou pro organizaci dalších 
akcí tohoto typu.

3. SVĚTLO - ŠKOLNÍ PROJEKT STUDENTŮ V RÁMCI TÝDNE ŠKOL UNESCO
 
Studenti třetího ročníku oboru ochrana a tvorba životního prostředí se ve druhém pololetí 

školního roku 2014/15 účastnili projektu „SVĚTLO“ v rámci předmětu laboratorní technika, 
v tematickém celku „Fotometrie“.

Průběh akce. Studenti byli před vlastním terénním stanovením vybaveni teoretickými znalostmi 
v oboru fotometrie, dále se seznámili s prací s fotometrem PF11 a PF 12.

Jedna výuková jednotka laboratorní techniky byla následně věnována terénnímu stanovení 
vybraných iontů ve vodě Lázeňského rybníka v Hořovicích.

Studenti odebrali vzorek vody, kterým opakovaně proplachovali kyvety. Po přidání příslušných 
standardních směsí jednotlivé vzorky vody proměřili přímo v terénu a výsledky zaznamenali.

Fotometr PF 12 umožňuje zaznamenání výsledků stanovení jednak do paměti přístroje, jednak 
je možné jej připojit k počítači a je k dispozici software umožňující záznam a přímé zpracování 
takových výsledků přímo v terénu.

Výsledky jednotlivé pracovní skupiny zaznamenali jako prezentaci a následně byl vytvořen 
závěrečný výstup z terénního stanovení a poskytnut školní koordinátorce celého projektu Ing. Janě
Hudcové.

ZÁVĚR
Studenti si uvědomili význam světelného záření pro stanovení v analytické chemii. Dalším 

významným přínosem bylo samotné terénní stanovení. Studenti jsou běžně zvyklí pracovat 
v chemické laboratoři, kde provádí rozbory buď předem připravených roztoků, nebo vzorků (půdy, 
vody, …) donesených do laboratoře. Fotometrický analyzátor PF 12 v současné době umožňuje 
rozšíření analytických prací mimo chemickou laboratoř a rychlé, operativní stanovení analytů 
v terénu.

4. SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY V ČERVENÉM POTOCE
Zařazení: Studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Ochrana a tvorba životního prostředí
Popis:  Během školního roku 2014/15 bylo zahájeno dlouhodobé sledování některých ukazatelů 

kvality vody v Červeném potoce.
Studenti během si hodin Laboratorní kontroly a Laboratorní techniky osvojují některé z metod, 

které umožňují stanovit například organické znečištění vody, obsah vybraných iontů, které mohou 
být dokladem o možné kontaminaci vody, apod. Stanovení provádějí ve školní laboratoři SOŠ 
Hořovice jednak klasickými titračními metodami, jednak metodami přístrojovými (potenciometrie, 
konduktometrie, fotometrie).

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 95 (celkem 133) 



Z terénních aktivit projektu sledování kvality vody v Červeném potoce

ZÁVĚR
I přes to, že je naše sledování zatíženo určitou chybou, může fungovat jako motivační práce pro 
studenty. Ti vidí, že práce v laboratoři, které běžně provádějí, nejsou samoúčelné, vidí výsledky své
práce, jednou budou moci porovnat výsledky své s výsledky práce svých předchůdců. S ohledem 
na chyby vzniklé během studentské práce je možné alespoň v omezené míře sledovat eventuální 
změny v kvalitě vody.

5. ŠKOLENÍ O NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Termín: 29. 4. 2015, České Budějovice 
Zúčastnění: Ing. Vladimír Kebert, CSc. Mgr. Jana Mertová
Průběh:  Vzhledem k opakovaným úpravám zákona o chemických látkách a prostředcích je 

nutné pravidelně se účastnit školicích akcí, které se tohoto tématu týkají. 
Školení se konalo v Českých Budějovicích, v zasedací místnosti firmy Ekolamp. Jednotliví 

posluchači byli seznámeni se změnami, které nová vyhláška přináší a s povinnostmi, které z tohoto 
zákona vyplývají. Pro školy se jedná zejména o opětovné přeznačení veškerých chemikálií, možnou 
alternativou je pouze jejich odborná likvidace. Drobné změny nastaly i v možnostech likvidace 
běžných chemických odpadů pocházejících z provozu laboratoře. 
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ZÁVĚR
Školení posloužilo k upevnění dosavadních znalostí v oblasti nakládání s chemickými látkami. 

Ubezpečili jsme se, že změny, které jsou v plánu a budou doprovázeny výraznými finančními i 
časovými nároky, jsou opravdu nezbytné. 

 
 

Zabýváme se velmi vážně dopady nových právních předpisů v oblasti nakládání s chemickými látkami a odpady. 
Závěry ze školení a nových poznatků postupně zavádíme do praxe. 

6.  ÚPRAVA POMŮCEK PRO VÝUKU CHEMIE
 
V souvislosti s tím, že od června 2015 vešla v platnost i poslední část nové verze zákona o 

nakládání s chemickými látkami a přípravky, je nutné učinit ve sbírkách chemie rozsáhlé změny.
Zejména je nutné provést kompletní inventarizaci veškerých chemikálií. Tato inventarizace byla 

provedena již před asi deseti lety. Po dobu mé nepřítomnosti (z důvodu MD) došlo však ke 
značným organizačním změnám. Přesto, že nová legislativa už v některých svých částech vešla 
v platnost, nebyla zde provedena žádná opatření, která by vedla k obnovení pořádku ve skladu 
chemikálií. Inventarizaci jsem již začala provádět.

Dále byly podniknuty kroky, které povedou k takovému přeznačení našich chemikálií, které by 
bylo v souladu s platnou legislativou.

Dokončení těchto prací bude probíhat dále opět od září 2015 a vyžádá si značnou časovou 
dotaci. 
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7.  EXKURZE V PODNIKU ČESKOMORAVSKÝ CEMENT
Termín
5. 5. 2015, Radotín
 
Zúčastnění
Ing. Jana Hudcová
Mgr. Jana Mertová
studenti třetího ročníku oboru OTŽP
 
Průběh
Třída se vlakem dopravila do Radotína, z nádraží jsme se pěšky přesunuli do podniku 

Českomoravský cement, a. s. Podnikem nás provázel pan Patera. 
První část tvořilo seznámení s podnikem, jeho výrobou, obchodní činností, vlivem na životní 

prostředí v okolí, změnami, kterými podnik v minulosti procházel. Seznámení mělo formou 
prezentace v přednáškovém sále podniku. Druhá část umožnila studentům nahlédnout do 
jednotlivých částí provozu, seznámit se s technickými detaily a průběhem výroby.

 
ZÁVĚR
Exkurze umožnila studentům osobně posoudit vliv výrobního podniku na životní prostředí 

v jeho okolí, ověřit si změny, které podniky musely provést ve svých výrobách proto, aby vyhověly 
přísným legislativním požadavkům na čistotu ŽP, krátce se seznámili i s chemickou postatou výroby
cementu.

8.  EXKURZE MNICHOV

Termín
13. – 14. 11. 2015
Zúčastnění: Ing. Jana Hudcová, Mgr. Jana Mertová, Ing. Šos, Ing. Hrubý

V uvedeném termínu proběhla exkurze v Mnichově na veletrhu elektroniky. Byla možnost si 
prohlédnout a v některých případech i vyzkoušet novinky z této oblasti. Vzhledem ke vzdělání 
a pracovnímu zařazení jsem v jednotlivých výstavních sálech nevycházela z údivu a opakovaně se 
ujišťovala o tom, že to, co vidím, je realita.

Z tohoto důvodu byla pro mne podstatně přínosnější následující návštěva mnichovské 
botanické zahrady. Přeseto, že listopad jistě není na takovou návštěvu zcela optimálním termínem,
překvapila zahrada velkým množstvím rostlin, pestrostí, okouzlujícím uspořádáním. Jednalo se o 
nesmírně působivou návštěvu, která může ve svých částech například posloužit jako inspirace při 
drobných zahradnických úpravách v okolí školy. Na závěr exkurze jsme ještě stihli alespoň krátce 
navštívit muzeum BMW, jehož expozice byly rovněž velmi působivé.

 
ZÁVĚR
Exkurze především posloužila k rozšíření obzorů jak v oblasti technické, tak především v oblasti 

porovnání vedení botanických zahrad, formách parkových úprav. Vzhledem k tomu, že se exkurze 
účastnilo větší množství kolegů z jiných škol středočeského kraje, proběhla zde i určitá výměna 
zkušeností s výukou přírodovědných a technických předmětů.Ke zprávě přikládám fotografie 
(složka „Laboratoře 3B – fotometrie“)  
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15.6.3 Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za rok 2014 – 2014
(Ing. Jana Hudcová)

1) Zajištění a organizace 20. výročního setkání Přidružených škol UNESCO
Ve dnech 22 a 23 září 2014 proběhlo v Hořovicích 20. výročního setkání škol UNESCO. Setkání se

zúčastnili, vedoucí tajemník ČK pro UNESCO p. Gazdík, zástupce MŠMT p. Dvořák, koordinátorka 
ASPnet p. Martínková, ředitel naší školy ing. Vladimír Kebert CSc., starosta města Hořovic p.Vaculík
a další hosté. Rekordní byl i počet zúčastněných škol, kterých bylo 43 z celé ČR.

Naše škola byla hostitelskou školou a své funkce se zhostila na výbornou. Pracovní jednání 
probíhala v sále Hořovické radnice ve velmi přátelském duchu. Dvoudenní jednání bylo velmi 
náročné na zajištění všech aktivit i celkovou organizaci. Děkuji vedení školy za podporu a všem 
učitelům, kteří mi s realizací tohoto setkání pomohli patří také velký dík.

2) Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Světlo
Téma Světlo jsme v letošním roce zpracovali v jednotlivých předmětech či po skupinách dle 

zájmu učitelů.
Například: 
Fotosoutěž s názvem světlo
Fotometrie
Myšlenkové mapy apod.
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3) Zajištění a realizace exkurzí a přednášek
Exkurze:  Planetárium Plzeň
               Techmánie Plzeň
               CHKO Křivoklát
               Botanická zahrada Mnichov
              Cementárna Radotín

4)Vyhlášení a zajištění  - Literární a výtvarné  soutěže
Této soutěže se účastníme každoročně a naši studenti se umísťují na předních místech v obou 

soutěžích.

5)Projekt „ Geologie“
Projekt jsme vypracovali i zrealizovali s Mgr. Mertovou.
Rozdělili jsme jej na tři části. Fotosoutěž, exkurze do NPR SOOS a exkurze do CHKO Kokořínsko. 

Všechny aktivity projektu byly velmi zdařilé. Nejvíce se studentům líbily exkurze i když byly velmi 
krátké. Z výstupů, kdy jsme hodnotili projekt, bylo patrné, že všechny aktivity byly pro studenty i 
učitele velmi přínosné a zajímavé.

Ostatní aktivity se každoročně opakují a jsou podrobně uvedeny v minulých zprávách.

15.6.4. Tisková zpráva -  22 a 23.9 2014 škola hostila setkání Přidružených 
škol UNESCO

Celorepublikové konference se zúčastnilo 70 účastníků z ë středních a základních škol celé 
České republiky, hostem byt i koordinátor přidružených škol UNESCO ze Slovenské republiky z 
gymnázia v Banské Štiavnici. Během konference si účastníci vyměnili zkušenost z působení na 
svých školách z oblasti enviromentální výchovy, z oblasti problematiky lidských práv a multikulturní
výchovy. Druhý den konference proběhl odborný program – workshopy v sekcích výše uvedených 
tématických okruhů. Součástí pobytu hostů v Hořovicích byla i prohlídka hořovického zámku a 
odborná přednáška pana Karla Urbana z Újezdního úřadu Brdy o budoucnosti zamýšlené Chráněné
krajinné oblasti Brdy.  Škola děkuje všem kteří se podíleli na zajištění konference, zejména 
Středočeskému kraji, který konferenci podpořil z fondu hejtmana kraje, stejně tak i Městu 
Hořovice, které bezplatně zapůjčilo sál v radnici a též Svazu soukromých zemědělců za finanční 
příspěvek.
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Z jednání Celorepublikové konference přidružených škol UNESCO 22-23.9 2014 v Hořovicích

15.7 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, 
úřady práce, odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů, sociálními partnery, orgány veřejného 
zdraví a dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání

15.7.1  Zdravotní  prohlídky  žáků  a  poskytování  osobních
ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čistících  a
dezinfekčních prostředků pro žáky.

Škola trvale zajišťuje vstupní lékařské prohlídky u všech žáků 1. ročníku studijních a  učebních 
oborů  před nástupem na praktické vyučování nebo studijní praxi.

Lékařské prohlídky provádí lékař na základě smlouvy podle zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách. Tyto služby zajišťuje zdravotnické zařízení Ordinace praktického 
lékaře pro děti  dorost MUDr. Jarmila Šnebergrová   Budou-li při nich zjištěny zdravotní problémy, 
budou žák a jeho rodiče o nich informováni. Na základě doporučení lékaře bude dohodnut další 
postup ve studiu.

 Osobní ochranné pracovní prostředky - dále jen OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a 
ochranné nápoje poskytuje SOŠ a SOU Hořovice svým žákům bezplatně podle vlastního seznamu 
zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 
znečištění , nebo plní ochrannou funkci, poskytuje škola žákům jako osobní ochranné pracovní 
prostředky pracovní oděv a obuv. 

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit žáky před riziky, nesmí ohrožovat jejich 
zdraví, nesmí bránit výkonu práce a musí splňovat zvláštní požadavky. 

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky (mýdlo, čistící pasty, regenerační krémy a.j.) jsou žákům 
vydány na základě skutečné spotřeby (doporučené množství spotřeby na žáka a zaměstnance) 

O použití vhodných druhů OOPP (např. přilba, rukavice, ochr. brýle  respirátor, chrániče sluchu 
a pod.) na pracovištích rozhodují učitelé odborného výcviku školy a to dle druhu a rizika práce na 
jednotlivých pracovištích. 
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Žáci jsou povinni udržovat přidělené OOPP funkční, čisté a nesmí je úmyslně poškozovat a 
znehodnocovat. V případě ztráty, nebo úmyslného poškození OOPP jsou povinni si tyto OOPP 
zakoupit z vlastních prostředků.

 Nový obtížně řešitelný problém nastává s chystanou účinností vyhlášky MZD CR o zdraví lidu, 
kdy se připravuje úplný zákaz manipulace žáků s chemikáliemi. Dosud není žádný prováděcí 
předpis ani neprobíhá diskuze, jak s tímto zákazem naložit ve výuce žáků, zejména v laboratorních 
předmětech. 

Kromě toho se škola postupně vypořádává s účinkem nových předpisů o chemických látkách a 
nakládání s nimi. Museli jsme provést přeznačení látek v chemické laboratoři a likvidaci starších 
položek prostřednictvím odborné firmy. Rovněž musela být pořízena speciální bezpečnostní skříň 
na chemikálie. 

15.8 Další akce nebo činnosti školy – dobročinné a veřejně prospěšné 
akce (Ing. Alena Chlustinová) 

Škola  se i v hodnoceném roce tradičně zapojila do dobročinných sbírek: 
24. 3. 2015  Celostátní sbírka - fond Sidus (sbírka pro dětské pacienty) – předměty prodávali žáci

třídy 3. A.
8. 9. 2014Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“. Akce se zúčastnilo 10 

dvojic ze třídy 3. A. Celkový výtěžek 5.283,00 Kč.
13. 5. 2015 Český den proti rakovině – celostátní sbírka. Zúčastnila se třída 3. A.

15.8 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných 
škol apod.

15.8.1 Středoškolský den pro žáky základních škol

21. listopadu 2014 kolektiv učitelů školy uspořádal odborný den pro žáky několika základních 
škol. Žáci se zájmem o technické obory odjeli do dílen, kde si pod vedením učitelů odborné 
výchovy vyrobili jednoduchý výrobek a měli možnost si prohlédnout moderní technologie – např. 
řezání oceli , sváření kovů, obrábění v obráběcím centru. 

Problémem je způsob financování dopravy žáků škol na jednotlivá odborná pracoviště. Přesto 
byla tato akce jak učiteli tak i žáky ZŠ hodnocena jako smysluplná a vhodně uspořádaná.  V tomto 
ohledu je nadějí přislíbená podpora MŠMT které by mělo dotačně přispívat na prezentaci 
technického vzdělávání. 
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Zájemci o studium ekonomiky při zkoušce  účtování Žáci ZŠ při návštěvě speciální učebny IT a sítí  CISCO

18.8.2 Veletrhy škol – Zdice (okres Beroun) a Rakovník
Prezentace oborů vzdělání, studijní nabídky a svých dalších aktivit se konala u příležitosti 

veletrhu vzdělávání ve Zdicích dne 7. 10. – 8. 10. 2014 a v Rakovníku v listopadu 2014. Obě velké 
výstavy organizují místní pobočky Úřadu práce. Jde o tradiční informační akci pro veřejnost, která 
startuje informační období před přijímacím řízením. 

15.9. Činnost školské rady  (Mgr. Dana Kučerová, předsedkyně šr.)

Ve školním roce 2014 – 2015 se školská rada sešla celkem dvakrát a zabývala se: 
a) projednáním a schválením výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy ve šk. roce 2014 – 

2015; 
b) výsledky maturitní zkoušky; 
c) tříletým nástavbovým studiem (školská rada hodnotila pozitivně přístup ke studiu v 

maturitním ročníku „dálkařů“); 
d) strukturou nabízených studijních oborů a přijímáním ke vzdělávání na naší škole; 
e) aktivitami realizovanými v rámci prevence SPJ; 
f) kvalitou jídel ve školní jídelně (školská rada mohla konstatovat, že kvalita jídel se ve školní 

jídelně oproti minulému školnímu roku zlepšila). 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
16.1 Rekvalifikační studium v oborech KKOV – Projekt UNIV 3.

Prosinec 2014 – březen 2015. V rámci projektu UNIV3 – podpora procesů  uznávání jsme 
připravili pilotáž vzdělávacího  programu  „Obsluha CNC strojů“. 

Vzdělávací program byl zaměřen na osoby bez technického vzdělání. Pedagogičtí pracovníci naší
školy připravili pro frekventanty kurzu studijní materiály. Projekt byl ukončen závěrečnými 
zkouškami a úspěšní absolventi obdrželi certifikát. Program proběhl pro 8 účastníků, kteří byli 
vyškolení pro konkrétní zaměstnavatele v regionu. 
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Absolventi ověření UNIV3 –  Obsluha CNC strojů -  březen 2015.  Jan Barták vyučuje práci s tříosým obráběcím 
centrem. Zástupkyně ředitele Mgr. Alena Lhotáková v kurzu UNIV 3 sjednocuje zásady technické dokumentace. 

Projekt UNIV 3 byl ukončen závěrečnou konfrencí v Hradci Králové, která se konala  23. -24. 
dubna 2015 v hotelu Černigov. Zhodnotitila realizaci a výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnit
systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací
procesu akreditací. Konference se zúčastnili Ing. Vladimír Kebert a Mgr. Alena Lhotáková.
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16.2 Podnikové vzdělávací kurzy (Mgr. Alena Lhotáková)

Dle zájmu klientů realizujeme vzdělávací kurzy s přihlédnutím na aktuální požadavky trhu práce,
konkrétní požadavky zaměstnavatelů.

Ve školním roce 2014/2015 jsme dle požadavků zaměstnavatelů realizovali 3 vzdělávací kurzy: 
vzdělávací kurz pro firmu VALEO – „Základní kovoobráběčské práce“. Kurzu se zúčastnilo 5 
zaměstnanců. Pro 8 zaměstnanců „Základy svařování a obrábění“ pro firmu MUBEA   a „Základy 
strojního obrábění“ pro firmu Mubea pro 5 zaměstananců, kteří neměli požadované vzdělání pro 
práci ve firmě  (např. automechanik, kuchař – číšníka apod.).

Vzdělávací kurzy v celkové hodnotě 108 900 Kč s DPH.

17. Výchovné a kariérní poradenství
17.1 Primární prevence ve školním roce 2014-15 (Mgr. Dana Kučerová)

     Viz kapitola 15.5 

17.1.1 Přehled akcí výchovného poradce zrealizovaných ve školním roce 
2013- 2014 (včetně výchovného poradenství na SOU) (Ing. Alena Chlustinová)
   Nejzajímavější akce ve školním roce 2014/2015: 

1. 9. – 3. 9. 2014        GO kurz pro žáky 1. ročníků 
Místo konání: Jesenice u Rakovníka.
Cílem adaptačního kurzu bylo usnadnit žákům přechod ze základní školy na SŠ, formovat vztahy 

uvnitř nově vznikajících kolektivů, poznat třídního učitele.
8. 9. 2014 Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 10 dvojic ze třídy 3. A.
Celkový výtěžek 5.283,00 Kč.
19. 9. 2014 Beseda se studentem ZČU Plzeň Jakubem Alblem o zkušenostech    
s  průběhem studia v USA. Besedy se zúčastnili žáci třídy 2. A a 2. B.
7. 10. – 8. 10. 2014 Veletrh středních škol a učilišť ve Zdicích – prezentace naší školy.
22. 10. 2014 Veletrh práce Profesia days – Praha, Letňany. Veletrhu se zúčastnili
žáci 4. ročníků.
4. 11. 2014  Maturitní trénink firmy SCIO. On-line testů se zúčastnili žáci 
4. ročníků.
13. 11. 2014 Prezentace VŠO Praha. Žáci 4. ročníku ekonomického oboru se seznámili 

s možnostmi studia na této škole.
21. 11. 2014 Den otevřených dveří. V rámci této akce byl připraven program pro žáky 1. ZŠ 

Hořovice.
22. 11. 2014 Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium na naší škole.
11. 12. 2014 Veletrh FF v Plzni. Akce byla určena pro ekonomy třídy 3. A.
18. 12. 2014 Den otevřených dveří pro žáky ZŠ Lochovice.
27. 1. 2015  GAUDEAMUS Praha – 8. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání. Veletrhu se zúčastnili žáci 4. ročníků.
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28. 1. 2015 Regionální veletrh FF Praha, OA Vinohradská. Veletrhu se zúčastnila FF Design & 
Product, s. r. o.. Tuto firmu založili žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání na podzim roku 
2014. Z celkového počtu 39 FF z celé ČR vybojovala tato firma v hlavní soutěži 10. místo.

12. 3. 2015 Jobs Expo – Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí. Veletrhu se zúčastnili žáci 
4. ročníků.

 
13. 3. 2015  Národní srovnávací zkoušky. Zkoušek z MAT a OSP se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.
24. 3. 2015  Celostátní sbírka - fond Sidus (sbírka pro dětské pacienty) – předměty prodávali žáci

třídy 3. A.
25. 3. 2015 Seminář „Můžeš podnikat“. Akce se zúčastnili žáci druhých, třetích a čtvrtých 

ročníků. Cílem semináře bylo motivovat žáky k podnikatelské dráze prostřednictvím úspěšných 
podnikatelských vzorů.

15. 4. 2015  Den otevřených dveří firmy Raben Logistics Czech s. r. o.  – účastnili se žáci třídy 2.
B. V rámci této akce si žáci prohlédli jednotlivá pracoviště, seznámili se s oddělením tuzemské a 
mezinárodní dopravy a zákaznickým servisem. 

 
16. 4. 2015                  4. ročník soutěže v účetnictví „Má dáti – Dal“. Soutěže se zúčastnili všichni 

žáci ekonomického oboru. 
            
13. 5. 2015                  Český den proti rakovině – celostátní sbírka.
                                    Zúčastnila se třída 3. A.

17.1.2 Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského 
poradenského zařízení) ve školním roce 2014/2015

Oblasti činnosti pro rok 2014/2015:
Kariérní poradenství bylo zaměřeno především na tyto činnosti:
- poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků,
- informace žákům o možnostech jejich dalšího studia na VŠ a VOŠ, přípravných kurzech
na VŠ, Národních srovnávacích zkouškách aj. (nástěnka, dopisy z jednotlivých škol, dny 
otevřených dveří, Učitelské noviny se seznamy VOŠ a VŠ, denní periodika aj.),
- instruktáž pro maturanty o vyplňování formulářů přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ,
- beseda a testy dalšího uplatnění žáků 4. ročníků na ÚP v Berouně,
- organizace besed a náborů spojených s volbou povolání a zaměstnání,
- shromažďování informací o možnostech zaměstnání (jednání se zástupci okolních firem,    
 inzerce aj.) a jejich předání žákům,

- kontakt s Úřadem práce v Berouně (VOŠ, VŠ, volná pracovní místa, semináře, schůzky se 
zástupci firem),
- individuální konzultace se žáky a jejich rodiči,
- informace o aktuálních problémech žáků pedagogům na pravidelných pedagogických
radách a vždy podle potřeby,
- spolupráce s vedením školy v oblasti výchovného působení na žáky,
- komunikace a spolupráce s dalším výchovným poradcem na škole,
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna,    
poradna pro rodinné vztahy aj.) při zajišťování poradenských služeb přesahujících 
kompetence školy,
- zajišťování informací žákům a zákonným zástupcům o možnostech individuálního využití 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 106 (celkem 133) 



služeb těchto středisek a eventuální přímá pomoc při navazování kontaktu ze strany 
poradkyně,
- účast na seminářích pro výchovné poradce (např. v Pedagogicko-psychologické poradně
v Hořovicích, ÚP v Berouně),
- účast na třídních schůzkách pro volbu povolání na ZŠ.

17.1.4 Informace o odborných pracovnících
Odborné výchovné poradenství ve škole zajišťuje Ing. Alena Chlustinová. Specializuje se 

především na kariérní poradenství, projekty pro finanční gramotnost, volbu povolání, volbu další 
školy, pravidelně s žáky navštěvuje instituce typu úřad práce, exkurze v bankách, exekučních 
úřadech, zajišťuje v případě potřeby vyšetření žáků s PUP.

Prevenci patologických jevů u oborů s maturitní zkouškou a kompletní výchovné poradenství u 
oborů s výučním listem zajišťuje Mgr. Dana Kučerová. Do její agendy spadá zejména realizace 
plánu prevence patologických jevů, speciální kurzy a jejich náplň, agenda projektů a žádosti k 
dotacím pro tuto součást výchovného procesu, zajišťování odborníků k provádění besed a 
vzdělávacích akcí pro žáky školy. Obě jmenované kolegyně spolu úzce spolupracují a vytváří tak 
komplexní zajištění této průřezové součásti  výchovně vzdělávacího procesu 

17.1.5 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně 
pedagogickými centry probíhá formou setkání výchovných poradců a pracovníků prevence. 
Činnost se soustřeďuje na vyšetření PUP k maturitním zkouškách a na detekci specifických poruch 
učení. Spoluprací s Pedagogicko-psychologickou poradnou jsou pověřeny  Ing. Alena Chlustinová a 
Mgr. Dana Kučerová, které společně řeší problematiku podle charakteru problému. 

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Poslední  pravidelná komplexní  inspekce byla provedena v  05/2013.  V hodnoceném školním
roce byla provedena dílčí inspekce ČŠI – testování znalostí žáků přírodovědných oborů. Zjišťování
mělo  charakter  inspekce  a  bylo  prováděno  v  elektronickém  systému  INSPIS.
Testování se účastnili žáci 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. 
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19. Další činnost školy

19.1. Spolupráce školy s odbornou veřejností – úspěch školy v anketě 
„DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“

 SOŠ a SOU Hořovice získala prestižní ocenění „Doporučeno zaměstnavateli“.  Významní 
zaměstnavatelé z celé ČR vybrali v každém kraji České republiky  pouze 3 střední školy nejlépe 
připravující své absolventy na zaměstnání. Díky důkladné znalosti škol zjistí rozdíly v odborné 
i jazykové úrovni přípravy pro praxi u jednotlivých subjektů v poměrně nepřehledné džungli 
státních i soukromých zařízení ucházejících se o studenty.
Dne 11.listopadu  2014 na půdě České televize v Praze na Kavčích Horách převzali toto ocenění 
ředitel školy Ing. Vladimír Kebert  spolu se zástupkyní Mgr. Alenou Lhotákovou  z rukou 
1. náměstka ministryně práce a sociálních věcí . Tím se  škola zařadila mezi pouze tři oceněné školy
v našem kraji. Toto ocenění kvality  školu do budoucna zavazuje a všechny pedagogy i 
spolupracovníky motivuje do další práce. Škola titul vnímá jako vyústění dlouholeté mravenčí 
práce v oblasti postupné výstavby regionální školy, její vzdělávací nabídky a spolupráce školy se 
společnostmi v zavádění stipendijních a podpůrných programů pro své žáky. 
Ocenění  „Doporučeno  zaměstnavateli“  je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale 
zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou 
volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí. 

Citace tiskové zprávy: 

Přední zaměstnavatelé z Prahy a Středočeského kraje vybrali v hlasování nejlepší střední školy 
v obou regionech 

Česká televize v areálu na Kavčích horách hostila setkání s předáváním ocenění 
DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI a diskuzí zástupců zaměstnavatelů a škol

Třetí výroční HR SUMMIT Klubu zaměstnavatelů, tentokrát v prostorách České televize, se stal 
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v úterý 11. listopadu důstojným místem pro vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže 
DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Pořadí ovlivňují samy firmy za použití koeficientu odvozeného 
od počtu zaměstnanců a ocenění je tak pečetí kvality s potvrzením od významných 
zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol nabídnou zaměstnání s větší pravděpodobností. Na 
hodnocení se v obou regionech podílela většina předních firem v čele se společnostmi jako 
Generali PPF Holding, Valeo, O2, ŠKODA AUTO, či hostitelská Česká televize. Střední školy jsou 
vyhlašovány na úrovni krajů, fakulty vysokých škol potom celostátně v rámci ČR. Diskuze mezi 
nejlépe hodnocenými školami a předními zaměstnavateli se stala dobrou příležitostí k výměně 
názorů na úroveň spolupráce i pro řadu vzkazů státu a zřizovatelům škol na úrovni kraje ke stále 
nedokonalému vzdělávacímu systému, což je zároveň jeden z cílů celého projektu.

Pořadí středních škol pro rok 2014 v     Středočeském kraji:  
1. ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, Mladá Boleslav
2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno
3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Organizátorem a vyhlašovatelem ocenění je Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem 
Kampomaturite.cz. Ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák k prvnímu ročníku doplňuje: 
„DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich 
rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání,
ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení 
komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na 
celou řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků 
z firem do výuky, či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných studentů a učňů do výroby“.

19.2 Ocenění školy za dlouhodobou spolupráci v projektu 
IQ-auto/IQ-Industry

Za účasti ministra průmyslu ČR škola převzala 29.4.2015 na konferenci Vzdělávací agentury Kroměříž 
ocenění za dlouhodobou úspěšnou práci v projektech podpory technického vzdělávání u příležitosti 
projektu „Rok technického vzdělávání“. 
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Poznámka: V ocenění je chyba adresy školy „Zborovská 11“ (Tato adresa patří zřizovateli školy).
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19.3 Nově spolupracující společnosti. 

Během školního roku se podařilo vyjednat nové vazby se společnostmi Janka Radotín, Kostal CR
Zdice, Muramoto electric, Geomine Příbram, Bobcat.  Společnosti mají velký zájem o absolventy 
technických oborů školy – Nástrojař, Zámečník, Strojírenství a nabízejí našim žáků stipendijní 
podporu. Tím již máme zajištěno, že 90% žáků uvedených oborů je zadáno konkrétnímu patronátu 
některého ze zaměstnavatelů.  Níže uvádíme informační materiály nově vyjednaných společností, 
které již vypisují konkrétní studijní místa pro zdejší školu. 

Právě ocenění školy „Doporučeno zaměstnavateli“  (viz t. 19.1) je výsledkem uvedené 
spolupráce. 

19.2.1 Technické vzdělávání a spolupráce s hlavními zaměstnavateli regionu 
Hořovicka a Berounska se zaměřením na spolupráci se společností KOSTAL CR 
Černín.  (stručná informace při návštěvě předsedy vlády ČR v regionu okresu 
Beroun)

- Škola vykazuje celkem 353 žáků, z toho 125 žáku v oborech s výučním listem Nástrojař a Strojní 
mechanik, 55 žáků v maturitním oboru Strojírenství – Technologie a konstrukce (tj. strojní 
průmyslovka), ostatní pak v maturitních oborech Ekologie, Ekonomika a podnikání a Informační 
technologie. Škola je držitelem titulu „Doporučeno zaměstnavateli 2014 – 3. stupně“

- 80% žáků technického vzdělávání se učí pro konkrétního zaměstnavatele
- Hlavní společnosti, pro které škola vyučuje žáky:  Mubea Žebrák, sro. ; KOSTAL CR, Černín ; 
KOSTAL Kontakt Systeme, GmbH se sídlem v Čenkově u Příbrami.; GEOMINE Příbram, 
BUZULUK Komárov, Nástrojárna Lhoták Podluhy, TEDOM Hořovice, SCHWARZMÜLLER 
- KOSTAL CR Černín. Spolupráce v intenzívní formě zahájena v prosinci 2014 návštěvou 
jednatele Dr. Grabowského a personální ředitelky Ing. Noskové ve škole. 
- Programy jsou nyní ve fázi rozběhu. Zatím k dnešnímu dni jsou pro Kostal získáni 2 žáci 
oboru Nástrojař, jedná se i s žáky Strojírenství. 
-  KOSTAL CR Černín vypracoval pro žáky školy pobídkový systém pro podporu studia. -          
uskutečnilo se několik exkurzí do provozu
- uskutečnily se 2 setkání mezi ředitelstvím školy a vedením Kostalu
- Kostal CR dal škole k dispozici řadu učebních pomůcek – metalurgický mikroskop, moduly 
pro FESTO- vzduchotechniku, odpadní materiál pro zpracování ve výuce. Toto je pro školu 
velmi významná pomoc
- Škola již delší dobu pro KOSTAL CR dodává přeškolení svářečů – obnovujeme svářečská 
oprávnění všemi metodami ne úrovni státních zkoušek
- KOSTAL CR již konkrétně navazuje úzký kontakt s provozem školy tím, že osobně oslovuje 
žáky školy s nabídkou vzdělávání pro podnik, účastní se rodičovských schůzek – první bude 
v 11/2015, oslovuje žáky ZŠ s možností čerpat pobídkový program.
- Zástupci společnosti budou přítomni na dnech otevřených dveří pro technické obory školy.
- Zahájení  spolupráce  v  zajištění odborného výcviku a odborné praxe žáků na firemním 
pracovišti.
- Možnost pořádání odborných seminářů – odborníci z firmy – odborné semináře pro pro 
pedagogy i žáky.
- Podmínky školy pro výuku technických oborů jsou mimořádně příznivé právě důsledkem 
intenzívní a dlouhodobé spolupráci s firemní praxí. Škola vykazuje ojedinělý jev – daří se 
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naplnit celé třídy oborů Nástrojař, Strojní mechanik a udržovat obor  Strojírenství 
v setrvalých počtech žáků. 

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
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20.1. Zpráva o činnosti školní jídelny  (Ivana Dlouhá, vedoucí ŠJ)
Ve školním roce 2014/2015 se v našem stravovacím provozu pravidelně vařila a připravovala 

strava celkem pro 290 strávníků ( žáků, studentů a zaměstnanců ). Z řad studentů a učňů naší školy
a učiliště jsme vařili pro 160 strávníků ( hlavní jídlo ) a 22 strávníků (doplňkové jídlo ). Dále se vařilo
pro žáky 1.stupně a 2. stupně základní školy v počtu 8 žáků. Žáci Základní školy Hořovice se ve 3 
věkových kategoriích stravovali přímo v naší školní jídelně, kde měli možnost vybírat jídla na 
objednávkovém boxu, a také využívali internetové objednávání.

Pro strávníky Základní školy Žebrák se připravovaly přesnídávky a obědy ve 3 věkových 
kategoriích ( děti 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 let a více ), na základě  každodenního nahlašování dle 
skutečného počtu strávníků na daný den a výběru dle jídelního lístku. Jídla si odváželi zaměstnanci 
této školy ve speciálních termonádobách, které splňují hygienické požadavky, do výdejny 
v Základní škole Žebrák, kde je žákům také vydávali. Strávníků bylo celkem 57, připravovali jsme 
pro tyto žáky přesnídávky ( doplňkové jídlo – 24 strávníků ) a vařili obědy (hlavní jídlo - 33 
strávníků ).

Ve školním roce 2014/2015 se ve stravovacím provozu stravovalo 43 zaměstnanců naší školy a 
učiliště.  

Nepravidelně se u nás stravovalo 25 strávníků ( pracovníci cizích škol a organizací ).
Ve stravovacím provozu bylo v roce 2014/2015 zaměstnáno celkem 6 pracovnic: vedoucí 

jídelny, 2 vyučené kuchařky, 1 pomocná síla – příprava a výdej obědů SOŠ Palackého nám. 100, 
Hořovice a dále 2 pracovnice  na 0,3 úvazku – výdej obědů ve výdejně SOU Tlustice 28. Přepočet 
na plně zaměstnané činí 4,6.

S účinností od 1. 12. 2014 byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje výdejna SOU 
Tlustice 28 zapsána do školského rejstříku.

Zprovozních opatření za rok 2014/2015:
Opravy strojů a zařízení 29.749,- Kč
Nákup drobného majetku 3.944,- Kč
Revize 20.119,- Kč
Chladící vitrina 19.646,- Kč

Pravidelně se prováděla preventivní deratizace, běžné opravy, revize. 
                                                                                            

20.2 Rozbor hospodaření školy 

20.2.1    Rozbor hospodaření v druhém  pololetí rozpočtového roku 2014.

20.2.1.1 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla 
organizace zřízena.

Základním posláním organizace je provádění výuky a vzdělávání žáků v souladu se schválenými 
studijními programy a v souladu s Rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení. 

V roce 2014 k 31.12. činily celkové náklady hlavní činnosti 27.937.839,01  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 27.790.075,50 Kč . Organizace vykázala celkem záporný hospodářský výsledek ve výši 
147.817.51 Kč, týká se to  ztráty v oblasti provozních výdajů.  Nedostatek rozpočtových zdrojů pro 
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zajištění chodu na běžný provoz školy se projevuje v nákladech na povinné revize, opravy 
havarijního stavu apod. 

Příspěvek na provoz UZ 008 pro rok 2014 činil 4.099.244,-- Kč. Příspěvek neobsahuje finanční 
prostředky ke krytí odpisů DHM. Naše organizace nepokryla investiční fond finančními prostředky 
z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytné nutné výdaje školy. Odpisy za rok 2014 
činily v souladu se schváleným odpisovým plánem a to ve výši 2.738.313,--Kč, v této částce byl i 
tvořen IF. Z hlediska předvídaného nepokrytí IF z odpisů DHM byla odúčtována tvorba IF z odpisů 
z podílu transferu na Novostavbu výukového pavilonu dílen Tlustice ve výši 832 944,-- Kč, tím se 
snížila tvorba IF na 1.905.368,84,-- Kč. Zjištěním nepokrytí IF finančními prostředky k 31.12.2014 
účtováno snížení IF ve výši 1.232.951,96 Kč proti ú. 648 a tím byl upraven hospodářský výsledek 
k 31.12.2014. Rozdílem 672.416,88 Kč byl IF naplněn v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. při roční 
uzávěrce.

V oblasti prostředků na přímé výdaje bylo čerpání v plné výši v souladu se stanoveným 
schváleným rozpočtem na rok 2014.

V doplňkové činnosti k 31. 12. 2014 činily celkové náklady 944.469,02 Kč a výnosy 1.110.779,00 
Kč,  tudíž hospodářský výsledek činí  +  166.309,98  Kč.  Organizace vykazuje k 31.12.2014 celkový 
hospodářský výsledek + 18.492,47 Kč.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR 13.926.177,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
Mzdový příspěvek - PRAXÍ KE KVALITĚ – UZ00003 5.688,-- Kč
OPPP - UZ 33031 - EU peníze stř.šk.-šablony 70.700,-- Kč
OPPP - UZ 33011 - OPVK moderní učitel 21.Století 16.000,-- Kč
Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost dle § 192 ZP 29.649,-- Kč
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR 4.672.679,-- Kč
(včetně pojištění z OPPP – UZ 33031, UZ 33011 )
Příděl do FKSP: 137.060,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé původem SR) – učební pomůcky, knihy, předpl.novin a 

časopisů, cestovné, náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, prac.oděv,obuv, 
odměny předsedů mat.komise: 328.399,40 Kč

Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé – UZ 33031 – EU peníze stř.šk.-šablony) – učební pomůcky
460.157,-- Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:
UZ 33031:
Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 17.7.2012 poskytnuty finanční prostředky ve výši 60 % 

zálohy na projekt „ EU peníze středním školám (tzv. šablony)“ pod UZ 33031 ve výši 713 296,80 
Kč. V roce 2012 jsme nečerpali tento příspěvek, převeden do rezervního fondu k čerpání v příštích 
letech. Z této částky k 31. 12. 2013 čerpány prostředky na dohody včetně odvodu na sociální a 
zdravotní pojištění v celkové výši 130 304,-- Kč a na ONIV přímé jsme čerpali, viz výše částku 
516 333,-- Kč, tj. celkem čerpáno 646 637,-- Kč. V květnu 2013 jsme obdrželi zbývající zálohu ve 
výši 40 %, tj. 475 531,20 Kč, tj. celkem jsme obdrželi částku 1 188 828,-- Kč a celkem čerpáno 
646 637,-- Kč. . Zbývají část, tj. 542 191,-- Kč bude čerpána v roce 2014 a bude provedeno 
vyúčtování celého projektu. Do 30.6.2014 čerpáno 530 857 Kč. Tudíž celkem vyčerpáno z této 
dotace 1 177 494 Kč, vratka ve výši 11 334 Kč, zúčtována v červnu 2014 a byla vrácena v červenci 
2014.

UZ 33034:
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. 32445-2/2014 poskytnuty neinvestiční finanční prostředky 

na RP MŠMT na rok 2014 „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 114 (celkem 133) 



zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014“  pod UZ 33034 ve výši 
41.297,-- Kč, a to na mzdy 29 300,--Kč, soc. a zdrav. pojištění 

9.962,- Kč, příděl FKSP 293,- Kč, 1 300,- Kč na hodnocení písemných prací a k tomu odvody 442,-
Kč. Částka na platy a odvody byla vyčerpána celá. Odměny za hodnocení písemných prací byly 
vyčerpány pouze v částce 700,- Kč a k tomu odvody 9 % ZP ve výši 63,- Kč. Nevyčerpaná částky ve 
výši 600,- Kč na odměny za hodnocení písemných prací a odvody ve výši 379,- Kč, tj. celkem 979,- 
Kč byly vráceny 14. listopadu 2014.

UZ 33051:
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR  č.32696-2/2014 byly poskytnuty účelové finanční
prostředky na rozvojový program „ Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního 

školství v roce 2014“ pod UZ 33051ve výši 32.553,- Kč, a to na mzdy 24.113,- Kč, soc. a 
zdrav.pojištění 8.199,- Kč, příděl do FKSP 241,- Kč. Přidělená částka byla celá vyčerpána 
k 31.12.2014.

UZ 33052:
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.35102-2/2014 byly poskytnuty účelové finanční prostředky 

na rozvojový program „ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014“ pod UZ33052 
ve výši  115.105,- Kč, a to na mzdy  85.263,- Kč, soc. a zdravotní pojištění 28.989,- Kč, příděl FKSP 
ve výši 853,- Kč. Skutečně vyčerpaná částka ve výši 96.594,- Kč, nevyčerpaná částka 18.511,- Kč 
vrácena v  1/2015.

UZ 33011:
Na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem poskytnuty  finanční prostředky ve 

výši 65% zálohy na projekt „ Moderní učitel 21.století “ pod UZ 33011ve výši 278.720,- Kč. V roce 
2014 byly vyčerpány prostředky na dohody včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění 
v celkové výši 20.000 Kč a bankovní poplatky ve výši 65,- Kč. Zbývající část ve výši 268.655,- Kč byla 
převedena do rezervního fondu.¨

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 . 2014 944.469,02 Kč
Celkové výnosy DČ činily k 31.12.2014 1.110.799,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk + 166.309,98 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387: + 26.430,00 Kč 
Pořádání  IT kurzu: + 21.563,59 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: -  5.006,22 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : + 123.322,61 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM : + 166.309,98 Kč
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20.2.1.2  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2014 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 4.788.395,- Kč nám byly zvlášť účelově 

přiděleny tyto finanční prostředky:
- příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-12/2014 pod UZ 004 (stipendia) ve 

výši 303.400,- Kč, k 31.12.2014 vyčerpáno 273.300,- Kč, vratka ve výši 30.100,- Kč,  bude 
poukázána na ú. kraje v 1/2015.

- příspěvek na nájemné ve výši 172.912,- Kč pod UZ 007, celková částka vyčerpána  k 31. 12. 
2014.

- příspěvek na opravu budovy DM, pod UZ 012 ve výši  212.839,- Kč, faktura č.47/2014  
vystavena 12.12.2014 bude dodavateli proplacena v 1/2015.

- příspěvek na odpisy DHM v roce 2014 nebyl přidělen. 
Schválený odpisový plán na r. 2014 RK  č.017-12/2014/RK ze dne 1.4.2014 činí  Kč 2.738.313,- 

Kč. Změna plánu účetních odpisů r. 2014 byla schválena RK usnesením č. 016-04/2015/RK ze dne 
26. 1. 2015 na Kč 2.738.313,- Kč.

 
 
Z provozních prostředků bylo pořízeno, co se týče větších položek : 
 
1.      docházkový systém na DM 9.580,91 Kč
2.      čistící soupravy na úklid 8.385,30 Kč
3.      bezdrátový mikrofonní set 4.709,-   Kč
4.      tiskárna-kopírka  Canon 30. 976,-  Kč
5.   tiskárna-kopírka  Canon 20.691,- Kč
6.   jídelní set 21.030,- Kč
7.    Roll up stojany 13.951,91 Kč
8.    Sekačka Stiga combi 10.113,- Kč 
9.    Vodní lázeň do školní kuchyně 24.079,- Kč
10.  Videorekordér IP síťový, kamery IP, dveřní kamery 38.925,70 Kč
11.  Videotelefony, kamerové jednotky, videomonitor 30.685,60 Kč
12.  Mikroskopy Bresser BIOPRIT 10.200,- Kč
13.  Parní stroj 9.701.94 Kč 
14.  Model klasického Stirlingova motoru 6.046,98 Kč

Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)

1. oprava motorového vozidla Renault 29.271,00Kč
2. oprava kotlů Protherm po revizi čp.100 7 574,60 Kč
3. oprava konvektomatu 5 867,00 Kč
4. oprava svařovací zdroje, úhlové brusky 13 939,20 Kč
5. revize elektrického zařízení, kotlů, posilovacích strojů 48 067,52 Kč
6. oprava mycího stoje a konvenkomatu 94.78,00 Kč
7. servis a oprava 69 Ks PC 149.860,- Kč
 8. montáž vodoměru 1.845,25 Kč
          
 
 
 
 

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 116 (celkem 133) 



         
3.4 Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením RK č. 012-15/2014/RK ze dne 5. 5. 2014  byla schválena akce:  
- akce č. 2225  0 10205 2014 Výměna  podlah a  nábytku  z neinvestičních prostředků  

100 000,-- Kč
Plánované čerpání: 
                                  - na pořízení jídelních setů
                                  -  na pořízení regulace kotelny čp.100
                                  - výměna podlahových krytin čp.100  
 
Byl podán provozní záměr ke schválení a po té čerpány prostředky z příjmu z pronájmu ve výši 

dodavatelských faktur a to za:
- za dodávku 4 ks jídelních stolů a 16 ks židlí ve výši 18.678,-- Kč
- za dodávku 4 setů jídelních ve výši  21.030,--Kč
- dodávku a montáž podlahových krytin 52.406,- Kč  
- katedru s integrovanou AV skříní  7.815,03 Kč
Celkem  byla vyčerpána částka  99.929,03 Kč.

20.2.1.3 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2014
účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: 81 287,-- Kč. 

Položky této skladby jsou převážně splatné v 1/2015. Pohledávky za stravné žáků 12/2014 ve výši 
73.790,- Kč, za 11/2014  ve výši 1.112,- Kč a nevymahatelné pohledávky za stravné žáků ve výši 
2.494,- Kč, k 31.12.2014 byly vytvořeny opravné položky. Na tyto nevymahatelné pohledávky 
budeme žádat Středočeský kraj o odpis, který budeme krýt z RF.

Účet 31102 - Ostatní odběratele:  40.582,50 Kč. 
Pohledávky pochází z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.

___________________________________________________________________________
Účet 31190  - Odběratelé DČ 86.241,-- Kč, z toho je 

pohledávka:   
- Ubytování na DM z 12/2012 – Vlček-stavby Horšovský Týn 10 944,-- Kč
V květnu 2013 byla odeslána přihláška pohledávky k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu 

Plzeň. Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.
 
Účet 31501 - Ostatní pohledávky: 538,-  Kč
- pohledávka vůči DČ ve výši 538,- Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za 

období 10-12/2014, splatná v 1/2015
 
účet 32101 – Dodavatelé 248.850,25 Kč
Jedná se o faktury z 12/ 2014,  uhrazené v 1/ 2014.
 
účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti 51.794,52 Kč
Jedná se o faktury z 12/ 2014,  uhrazeny v 1/ 2015
 
Účet 34901 - Odvody do rozpočtu zřizovatele 81.096,24 Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za IV.Q 2014
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20.2.1.4  Investiční akce 

Investiční akce „ Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice č.p. 28 pro školské potřeby“
Usnesením č.4-3/2013/ZK ze dne 11. 3. 2013 byla schválena investiční akce č. 105 341 1001-- 

2012/ 10/2013/I-ŠKO ve výši 2 420 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.
 V červnu 2013 proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení a následný výkon inženýrských činností na 
přestavbu a rekonstrukci administrativní budovy Tlustice čp. 28 na školské zařízení. Podmínky 
zadání splnila a zároveň nejnižší cenu nabídla firma Ing. Václav Holý Praha 13. Smlouva s touto 
firmou byla uzavřena.

V 11/2013 jsme obdrželi fa od Ing. V. Holého za zajištění projekčních prací ve výši 
286 500,-- Kč, faktura po obdržení prostředků z kraje 14.5.2014, byla proplacena 20.5.2014.
Do dnešního dne nebyly prozatím čerpány jiné investiční prostředky. 
 
 

20.2.1.5  Provedení finančních kontrol v roce 2014

Dne 12.02.2014 byla zahájena kontrola pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP ČR a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly shledány žádné závady.

 
Dne 27.11.2014 byla provedena v organizaci veřejnosprávní kontrola ze Středočeského kraje 

č.j.:144305/2014/KUSK. Předmětem kontroly bylo prověření efektivního hospodaření s veřejnými 
prostředky z rozpočtu Středočeského kraje, které byly poskytnuty na spolufinancování a 
předfinancování projektu /akce „ Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště, Hořovice“.  V rámci kontroly nebyly zjištěny nedostatky na straně 
kontrolované osoby. 

20.2.2 Rozbor hospodaření v prvním pololetí rozpočtového roku 2015
20.2.1.1 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla 
organizace zřízena.

Základním posláním organizace je provádění výuky a vzdělávání žáků v souladu se schválenými 
studijními programy a v souladu s Rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení. 

V roce 2015 k 30.6. činily celkové náklady hlavní činnosti 14.133.078,37  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 13.091.222,97 Kč . Organizace vykázala celkem záporný hospodářský výsledek ve výši 
1.041.855,40 Kč, týká se to  ztráty v oblasti provozních výdajů.  Nedostatek rozpočtových zdrojů 
pro zajištění chodu na běžný provoz školy se projevuje v nákladech na povinné revize, opravy 
havarijního stavu apod. 

Příspěvek na provoz UZ 008 pro rok 2015 činí 4.029.000,-- Kč. Příspěvek neobsahuje finanční 
prostředky ke krytí odpisů DHM. Naše organizace nepokryla investiční fond finančními prostředky 
z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytné nutné výdaje školy. Odpisový plán pro rok 
2015 je stanoven ve výši 2.704.396,--Kč, odpisy za I.pololetí 2015 činí 1.353.888,50 Kč,  v této 
částce byl i tvořen IF.

Výroční zpráva 2014/2015,    Strana 118 (celkem 133) 



Po zohlednění transferového podílu  z odpisů DHM pořízeného z prostředků ROP na účtu 
672.01 ve výši 416.472,00 Kč se nepokrytí odpisů DHM snižuje na 937.416,50 Kč.

V oblasti prostředků na přímé výdaje prozatím vykazujeme úsporu ve výši  75.879,76 Kč.
V doplňkové činnosti k 30.6.2015 činí celkové náklady 338.160,44 Kč a  výnosy 558.289,05 Kč, 

tudíž hospodářský výsledek činí zisk ve výši 220.128,61  Kč.  Organizace vykazuje k 30.6.2015 
celkový hospodářský výsledek ztrátu ve výši 821.726,79 Kč.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR 6.702.227,00 Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
Mzdový příspěvek – ÚŘAD PRÁCE  – UZ00010 88.884,00 Kč
OPPP - UZ 33011 - OPVK moderní učitel 21.Století 48.000,00 Kč
Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost dle § 192 ZP 30.059,00 Kč
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR 2.299.053,00 Kč
(včetně pojištění z OPPP-  UZ 33011 )
Příděl do FKSP: 69.230,00  Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé původem SR) – učební pomůcky, knihy, předpl.novin a 

časopisů, cestovné, náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, prac.oděv, obuv, 
odměny předsedů mat.komise : 134.513,24 Kč

Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé – UZ 33011 –OPVK Moderní učitel 21.st.) – učební pomůcky

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:

UZ 33052:
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č.104-2/2015 ze dne  byly poskytnuty účelové finanční 

prostředky na rozvojový program „ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015“ 
pod UZ33052 ve výši  587.646,00 Kč.  K 30.6.2015 byla vyčerpaná celková částka ve výši 
288.521,00 Kč a to:  hrubé mzdy pedagogických pracovníků ve výši 167.125,00 Kč,  hrubé mzdy 
nepedagogických pracovníků  43.511,00 Kč, zdravotní pojištění ve výši 25.225,00 Kč, sociální 
pojištění 52.660,00 Kč. 

 
UZ 33011:
Na základě smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem poskytnuty  finanční prostředky ve 

výši 65% zálohy na projekt „ Moderní učitel 21.století “ pod UZ 33011ve výši 278.720,- Kč. V roce 
2014 byly vyčerpány prostředky na dohody včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění 
v celkové výši 20.000 Kč a bankovní poplatky ve výši 65,- Kč. Zbývající část ve výši 268.655,- Kč byla 
převedena do rezervního fondu. V 3/2015 obdržena 20% záloha na tento projekt ve výši 85.760, 00
Kč. K 30.6.2015 byla vyčerpána částka ve výši 341.536,00 Kč  a to: učební pomůcky tablety za 
284.979,00 Kč,  poplatky z b.ú. 397,00 Kč, mzdové náklady 48.000,00 Kč, zdravotní pojištění 
6.000,00 Kč, sociální pojištění 2.160,00 Kč.

 
UZ 00011:
Na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje - ev.číslo       
S -3461/OŽP/2014 finanční příspěvek ve výši 39.600,- Kč k úhradě nákladů projektu 
„ Geologie“ naplňující koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020. K 30.6.2015 

vyčerpána částka 38.939,- Kč, zbývají částka 661,-Kč bude vrácena na účet SK v 7/2015.
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20.2.1.2 Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, 
povolené ve zřizovací listině školy 

Celkové náklady DČ činí k 30.6.2015 338.160,44 Kč
Celkové výnosy DČ činí k   30.6.2015 558.289,05 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk + 220.128,61 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387: + 11.030,48 Kč 
Pořádání  kurzu : + 2.800,00 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: + 815,25 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : + 205.482,88 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM : + 220.128,61 Kč

20.2.1.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy

V roce 2015 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 4.471.312,- Kč nám byly zvlášť účelově 
přiděleny tyto finanční prostředky:

-          příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-12/2015 pod UZ 00004 
(stipendia) ve výši 269.400,- Kč, k 30.6.2015 vyčerpáno 185.900,- Kč

-          příspěvek na nájemné pod UZ 00007 byl stanoven pro rok 2015 v celkové výši 172.912,00
Kč. K 30.6.2015 byla zaslána částka ve výši  86.400,- Kč, částka byla celá  vyčerpána.

-          příspěvek na odpisy DHM v roce 2015 nebyl přidělen. 
Schválený odpisový plán na r. 2015 RK  č.011-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 činí  Kč 2.704.396,- 

Kč. 
 
Z provozních prostředků bylo pořízeno, co se týče větších položek : 
 
1.      signamax  web managed rackmount awitch 7.260,00 Kč
2.      CANON skener, LED monitory  a příslušenství 17 ks, notebook Acer , 2x notebook Lenovo,  

externí disk Samsung 96.951,00 Kč 
3.      2- lavice ISO Plast 3.853,85 Kč
4.      Monitor LCD, flash disk 8.935,89 Kč
5.      Vysavač 1.390,00 Kč
6.      Nástěnka korková 1.698,84 Kč    
 
 
        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
                                           
1. oprava startéru k multikáře 2.500,00 Kč
2. oprava konvektomatu 3.410,90 Kč
3. oprava kopírky 4.114,00 Kč
4. oprava el.robota ve ŠJ 3.048,00 Kč 
5. oprava el.vařidla, el.kotle a horního víka u kotle 1.704,16 Kč
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6. oprava kotle Vailant ve ŠJ 10.043,00 Kč
7.výměna exponzomatu na TUV v Tlustici 7.959,38 Kč
8. zhotovení a osazení dvoukřídlých dveří 2.131,50 Kč
9. montáž vodoměru 1.845,25 Kč
10 oprava ČOV Tlustice 14.435,00 Kč
          
 Přehled revizí z provozních prostředků 
1.      Revize OPTZ kotelny čp. 3875.009,40 Kč
2.      Odborná technická kontrola posilovacích strojů 1.936,00 Kč
3.      Provozní  revize OPZ a kontrola kotlů ŠJ 2.700,00 Kč
4.      Periodická servisní prohlídka kotlů Tlustice 9.583,00 Kč
5.      Kontroly dodržování předpisů PO 2.556,00 Kč
6.      Servisní kontrola kotlů Protherm čp.100 8.421,60 Kč
7.      Revizní práce v objektech školy – elektroinstalace elektrospotřebičů 
a nářadí 241.671,00 Kč
 
 
3.4 Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením RK č. 011-13/2015/RK ze dne 13.4. 2015  byla schválena akce:  
- akce č. 2994  0 10205 2015 Nákup technického vybavení a údržba školy  
 
z neinvestičních prostředků  100 000,-- Kč
Plánované čerpání: 
 - na pořízení chladících vitrín do ŠJ
 -  skříňky na chemikálie 

Byl podán provozní záměr ke schválení a prozatím čerpány prostředky z příjmu z pronájmu ve 
výši dodavatelské  faktury:

- za dodávku 2 ks chladících vitrín i 39.292,18 Kč
K 30.6.2015  byla vyčerpána částka 39.292,18 Kč

3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30.06. 2015
Účet 315.20 – Pohledávky za stravné 82.407,- Kč. 

Položky této skladby jsou převážně splatné v 7/2015. Nevymahatelné pohledávky za stravné žáků 
ve výši 2.494,- Kč, byly vytvořeny opravné položky. Na tyto nevymahatelné pohledávky budeme 
žádat Středočeský kraj o odpis, který budeme krýt z RF.

Účet 311.02 - Ostatní odběratele: 43.985,64 Kč. 
Pohledávky pochází z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.

___________________________________________________________________________
Účet 311.90  - Odběratelé DČ  44.960,-- Kč, 

z toho je pohledávka:   
- Ubytování na DM z 12/2012 – Vlček-stavby Horšovský Týn 10 944,-- Kč
V květnu 2013 byla odeslána přihláška pohledávky k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu 

Plzeň.
Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.
Účet 315.01 - Ostatní pohledávky:  560,92  Kč
- pohledávka vůči DČ ve výši 560,92 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za 

období 4-6/2015, splatná v 7/2015
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účet 321.01 - Dodavatelé 95.777,07 Kč
Jedná se o faktury z 06/ 2015,  uhrazené v 7/ 2015.
Účet 321.90 - Dodavatelé doplňkové činnosti 798,47 Kč
Jedná se o faktury z 06/ 2015,  uhrazeny v 7/ 2015
Účet 349.01 - Odvody do rozpočtu zřizovatele 29.586,21 Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za IV.Q 2014

20.2.1.4 Investiční akce 

Investiční akce „ Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice č.p. 28 pro školské potřeby“.
Usnesením č.4-3/2013/ZK ze dne 11. 3. 2013 byla schválena investiční akce č. 105 341 1001-- 

2012/ 10/2013/I-ŠKO ve výši 2 420 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.
V červnu 2013 proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení a následný výkon inženýrských činností na 
přestavbu a rekonstrukci administrativní budovy Tlustice čp. 28 na školské zařízení. Podmínky 
zadání splnila a zároveň nejnižší cenu nabídla firma Ing. Václav Holý Praha 13. Smlouva s touto 
firmou byla uzavřena.

V 11/2013 jsme obdrželi fa od Ing. V. Holého za zajištění projekčních prací ve výši 
286 500,-- Kč, faktura po obdržení prostředků z kraje 14.5.2014, byla proplacena 20.5.2014.
K 30.6.2015 byla dokončena „ Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice čp.28 pro školské 

potřeby - etapa rekonstrukce krovu a střechy čp.28“.  
Použití investičních prostředků ve výši dodavatelský faktur: 
Smlouva o dílo ze dne 20.11.2014  a dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 20.1.2015
INVESSALES, spol.s.r.o., Podskalská 22/1512, Praha 2 - k provedení stavebních prací

 
- Fa.č.98889115 ze dne 30.01.2015   321.881,78 Kč s DPH 
(bez DPH 266.018,00  + RPDP 21% DPH  55.863,78) 
- Fa.č.98889615 ze dne 25.2.2015   1.238.712,09 Kč  s DPH
 (bez DPH 1.023.729,00 + RPDP 21% DPH  214.983,09) 
- Fa.č. 98890615 ze dne 26.3.2015  U                             163.059,60 Kč s DPH
 (bez DPH 134.760,00 + RPDP 21 % DPH 28. 299,60)

Smlouva  příkazní  na výkon technického dozoru ze dne 20.11. 2014 
Ing. Václav Holý, Pionýrů  155, Horšovský Týn - Velké předměstí 
-Fa.č.092015 ze dne 25.4.2015 45.000 Kč bez DPH
 ( neplátce DPH)

Celkové investiční prostředky k provedení stavebních prací na rekonstrukci a přestavbu a 
objektů Tlustice čp.28 pro školské potřeby činí dle došlých faktur: 1.768.653,47 Kč s DPH.

Čerpané investiční prostředky KUSK:  1.768.653,47 Kč     

20.2.1.5  Provedení finančních kontrol v roce 2015

Dne 05.06.2015 byla zahájena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti Okresní zprávou sociálního zabezpečení Beroun. Dle protokolu o kontrole č.
397/15/221, č,j.42002/008437/15/010/SM nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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20.3 Vyhodnocení  hospodaření  v  pololetí rozpočtového   roku  2014 –
účetní výkazy
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21. Závěr

Hodnocený školní rok 2014/2015 lze označit za běžný. Z ekonomického hlediska dochází k 
mírnému zlepšení financování ze strany zřizovatele i státu. Rovněž běžící projekty OPVK přinesly 
řadu zlepšení a usnadnění práce pedagogům i žákům školy. 

Podařilo se zvýšit počet žáků tříletých technických oborů a udržet počet žáků strojírenského 
maturitního oboru. V přijímacím řízení došlo o založení celkem 5ti tříd prvních ročníků. 
 Škola se nadále snaží plnit funkci centra celoživotního učení. Podařilo se úspěšně dokončit 
realizaci projektu „UNIV3“. 

Cílem následujícího období je přinejmenším udržet krok v požadavcích na obsah a kvalitu 
poskytovaného vzdělávání a průběžně zlepšovat výsledky vzdělávání a prospěch žáků zejména u 
maturitních zkoušek. Rovněž musíme intenzívněji propagovat studium na škole směrem k žákům, 
kteří se nově hlásí ke studiu a zajistit lepší naplnění kapacit školy. Prioritou školy je poskytovat 
kvalitní vzdělávání svým žáků a k tomu i nadále směřují všechny doprovodné aktivity. 

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:
27.10.2015

Podpis ředitele a razítko školy:

Školská rada: 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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