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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ  ROK    
2012 / 2013

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

Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského
kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, která ukládá příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru školství a sportu. 
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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 zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 18. září  

2001 pod čj. OŠMS/3056/2001, následuje 11 dodatků zřizovací listiny, 
poslední dodatek je č.j: 089225/2012/KUSK ze dne 28.6.2012

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 kapaci-
tou školy 670 žáků).
Posledním rozhodnutí o změnách kapacit a oborů  - viz text . č. j. 195534/2010/KUSK,
Spis. zn. SZ_195534/2010/KUSK.  
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 

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

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

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

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

ředitel: Ing. Vladimír KEBERT, CSc, 
vkebert@soshorovice.cz ; tel: 311516793, služ. Mobil: 731582691

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

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

vedoucí vychovatel domova mládeže: Bc. Jana Tkáčová
jtkacova@soshorovice.cz ; tel. domov mládeže: 313101098

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

mailto:jtkacova@soshorovice.cz
mailto:alhotakova@soshorovice.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
mailto:kebert@soshorovice.cz
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Název školy, adresa:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 
268 01 Hořovice

Rada školy byla zvolena na svém zasedání v měsíci lednu 2013

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 – 8 ) vymezenu doplňkovou činnost, 
kterou provozuje na základě živnostenských oprávnění. 

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 – není aktivní
4. Pořádání školení a kurzů – aktivní (svářečská škola, odborné kurzy)
5. Ubytovací služby - aktivní
6. Činnost ekonomických poradců – není aktivní
7. Silniční a motorová doprava – v současnosti neaktivní

V průběhu školního roku 2010/2011 škola získala akreditaci MŠMT ČR pro pořádání vzdělávacích akcí. 
Škola získala akreditaci organizace do roku 2017 a akreditaci vzdělávacího kurzu „Terénní ekologie“ do 
9.8.2014, který byl nabízen pedagogické veřejnosti v období jara 2012.

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 apod.) 

 Škola má stále  k dispozici budovy ve vlastnictví Středočeského kraje, které má v právu hospodaření v 
souladu se směrnicí č. 48 Středočeského kraje. Od 1.9.2012 již škola vykonává svoji činnost jen ve vlastních 
prostorech.  Zcela byl opuštěn nevyhovující areál Osek 281.  

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou nadále v 
průměrném stavu. V listopadu/prosinci 2012 byla provedena kompletní výměna oken v budovách 
Palackého náměstí 100 a Masarykova 387, též výměna střešní krytiny na Masarykova 387. Dále byly 
provedeny pouze nejnutnější údržby, opravy a zákonem stanovené revize zařízení, nezbytných pro 
bezpečný provoz. V průběhu roku zde proběhly povinné revize elektrozařízení a plynových zařízení budov 
jídelny a budov čp. 100 a 1398, rovněž i v obou budovách Masarykova 387. 
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Hlavní budova školy, Palackého náměstí 100 je ve vyhovu-
jícím stavu. V nejbližší budoucnosti je třeba provést zatep-
lujíc omítku.

Budova domova mládeže již delší dobu potřebuje vnější 
opravy. Je zde záměr využití na pedagogicko-psycholo-
gickou poradnu

Během školního roku došlo k postupnému „zabydlení“ nových dílen. Organizačně bylo během roku vše připraveno pro 
zahájení teoretické výuky tříletých oborů (od 1.9.2013) vedle již probíhajícího odborného výcviku. 

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. To konstatuje mimo jiné i inspekční 
zpráva Čj. ČSIS-776/13-S ze dne 29.5.2013 s tím, že vybavení nových dílen moderními technologiemi je 
hodnoceno jako nadprůměrné. 

V minulé výroční zprávě bylo zmíněno trvalé podfinancování školy v oblasti běžných provozních výdajů a 
současně hluboké podfinancování státními prostředky (tzv. přímými náklady ONIV) na běžné vybavení. 

Škola  na konci roku 2012 toto řešila nákupem omezeného rozsahu informačních technologií a nutného 
dalšího vybavení náhradou za zastaralé a nefunkční.  Kromě projektu „Peníze středním školám“ není jiná 
možnost jak dofinancovat nákup potřebných položek.

Obecně lze konstatovat, že veškerý movitý majetek, který škola potřebuje pro svou činnost, má ve své 
správě a pravidelně jej podle potřeby udržuje v provozu.  Z důvodu již zmíněného podfinancování je nutno 
brát pojem „udržuje v provozu“ doslova. 

Stále platí, že otevření nových dílen v Tlustici 28 od v minulém školním bylo snad nedůležitějším 
kvalitativním posunem školy od okamžiku provedení sloučení škol (1.1.2001). Až průběhem hodnoceného 
období se ukazuje, jak široké možnosti nové centrum odborného výcviku škole nabízí. Od základního 
vzdělávání až po hlubokou spolupráci se zaměstnavateli regionu směrem k přípravě absolventů školy 
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„zaměstnavatelům na zakázku“.  Uvedené skutečnosti se odráží v počtech žáků, přicházejících studovat do 
naší školy, zejména jde o technické obory vzdělání.

2.2.1 Učebny v budovách Palackého náměstí 100  

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

V listopadu 2012 proběhla na Palackého náměstí 100 kompletní výměna oken a na adrese Masarykova 387 byla vy-
měněna střešní krytina a klempířské prvky. Každá z akcí byla v přibližném rozsahu 1 mil. Kč.  Úspěchem kvalitně 
provedeného výběru veřejné zakázky se dosáhlo nejnižší ceny a dodávky oken z prvoplastového materiálu. 

2.2.2 Masarykova 387 (odloučené pracoviště)  - kapacita 200 žáků, kmenové třídy 
3letých oborů, jde o budovu pro výuku laboratorních a praktických cvičení: 

Laboratoře  a specializované učebny:  
◦chemická laboratoř:   15 míst  (aktivní trvale)
◦biologická laboratoř: 16 míst  (aktivní trvale)
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◦váhovna : 6 míst  (aktivní trvale)
◦elektrolaboratoř / strojní laboratoř: 14 míst  (aktivní trvale)
◦písárna TEA: 16 míst PC (aktivní trvale)
◦speciální PC učebna a písárna: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)

Stav učeben odpovídá několikaletému podfinancování a velmi omezeným možnostem údržby a obnovy 
techniky v učebnách. Proto se škola omezuje spíše na „udržování“ stávajícího stavu v provozu.  To zatím 
neplatí pro nové prostory Centra odborného výcviku v Tlustici 28. 

2.4.1 Masarykova 387 – Domov mládeže

S klesajícím počtem ubytovaných žáků nastal problém efektivního využití prostor domova mládeže 
Masarykova 387. Škola nabídla část druhého nadzemního podlaží k zápůjčce Pedagogicko-psychologické 
poradně Kolín, územnímu pracovišti Hořovice. K provedení stavební úpravy byla škole přidělena dotace ve 
výši 2000 tis. Kč. K realizaci mělo dojít v roce 2012. Během školního roku byla provedena projektová 
dokumentace. S ohledem na požadavek speciálního výtahu a zajištění bezbarierového přístupu je cena 
projektu určena ve výši 7,0 mil. Kč. Zřizovatel zatím nerozhodl, zda uvedenou částku investuje. Z hlediska 
školy by došlo ke smysluplnému využití krajských budov pro školství. 

2.4.2 SOU Tlustice, čp. 28 – Odloučené pracoviště
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Ukázka strojního a laboratorního vybavení  v centru odborného výcviku v Tlustici 28. Dole dispozice svářečské dílny v 
centru odborného výcviku. 

Dispozice: 

Dispozice nové budovy: 
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. 

2.6.1  K novým dílnám uvádíme doplňkové  údaje:

Krajská hygienická stanice provedla v únoru/březnu 2013 kontroly hygienicko-pracovních podmínek v 
novém Centru odborného výcviku a v domově mládeže. Na podnět bylo provedeno šetření ve věci zařazení 
zaměstnanců do rizikových pracovních skupin zejména s ohledem na zatížení jejich pracoviště hlukem. 
Podnět ke kontrole se týkal provozu svařovny (podezření na překročení normy hluku v provozu). Bylo 
zjištěno a do protokolu uvedeno následující: 
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Závěry kontroly BOZP a hygieny práce. Škola zajistila výmalbu prostor na úkor své provozní rezervy. 
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Z dikce kontrolního zjištění vyplývá, že technický stav všech investic plně vyhovuje požadavku. Organizace
pouze provedla kategorizaci práce u vybraných zaměstnanců do stupně č. 2. 

2.6.1.1 Citace z rozhodnutí MŠMT o zařazení odloučeného pracoviště Tlustice 28: 

Podle ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v rejstříku škol 
a školských zařízení níže uvedené změny s platností od 13. 4. 2012:

do školského rejstříku se zapisuje:
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

1. Tlustice 28, 268 01   Hořovice
Provádí se výmaz ze školského rejstříku:
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

1. Osek 281, 267 62   Komárov u Hořovic
V průběhu hodnoceného školního roku nedošlo ke změnám úředních rozhodnutí. Od 1.9.2013 – v 

následujícím školním roce se na pracoviště Tlustice 28 převádí také teoretická výuka tříletých oborů s VL. 
Kapacita budovy ve výši 180 žáků toto umožnila. 

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

Vzdělávací program školy se v průběhu hodnoceného roku 2012/13 nezměnil oproti předchozí výroční 
zprávě. Jedinou změnou je úspěšné obnovení dálkové formy studia v programu s názvem „Provozní 
technika“. Tento obor byl otevřen hlavně pro zaměstnance partnerských firem, kteří si potřebují rozšířit 
stupeň vzdělání na maturitní úroveň. Od 1.9.2013 zde studuje 28 studentů dálkové formy studia v trvání 3 
roků. 

Studijní obory (s maturitní zkouškou) zařazené v posledním rozhodnutí o zařazení školy do rejstříku škol a
školských zařízení dle výpisu rejstříku škol dle posledního rozhodnutí čj. 36 614/2011-25 ze dne 15.12.2011. 
Poslední rozhodnutí ze dne 13.4.2012 s  č. j. MSMT-9030/2012-25 zařadilo škole nástavbové studium oboru
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání (nást.)). 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k otevření oboru Agropodnikání, bude ředitel školy nucen požádat o jeho 
vyřazení ze školského rejstříku. 

2.6.1 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 Strojírenství  / 01 Strojírenství, výuka podle dvou ŠVP s názvy „Strojírenství – technologie a 

konstrukce“ a  Strojírenství – informatika ve strojírenství“
3.  6341M/01 Ekonomika a podnikání,  ŠVP s názvem „Informatika a ekonomika podniku“
4.  6341M/040 Informatika v ekonomice,  dobíhající obor aktivní jen až třetí a čtvrtý ročník
5.  1820M/01 Informační technologie,  ŠVP s názvem „Informatika v ekonomice, nahrazuje předchozí   

oboru – aktivní v 1. a 2. ročníku. 

2.6.2.Obory 3leté s výučním listem (kategorie H)
6.  2351H/01Strojní mechanik, ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba - aktivní
7.  2352H/01 Nástrojař, nástrojařské práce - aktivní
2.6.3 Obory nástavbové s maturitní zkouškou
8. 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání (nástavba) - výuka od 1.9.2012, v aktuálním roce 

neaktivní)
9. 23-43-L/51 Provozní technika , v aktuálním roce neaktivní

Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003 je obor Nástrojař. 
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2.6.4 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná kompilace

V průběhu aktuálního školního roku byl zpracován a před zahájením výuky revidován ŠVP pro dálkovou 
formu studia v nástavbovém oboru 64-41-L/51 Podnikání. Ostatní ŠVP (Informační technologie, 
Technologie a konstrukce) prošly revizí v průběhu školního roku 2012/2013. 

2.6.4.1  Rekapitulace ŠVP od začátku školské reformy do školního roku 2012/2013

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 kon-
struování, technologie, programování a ovládání 
strojů, obecné využití počítačů v oboru – technické
kreslení, programování a aplikace. Vedle teo-
retické výuky se učí v rámci učební praxe ovládání 
klasických i CNC strojů, základy obrábění. 

Od 1.9.2008 
inovace 
1.9.2010

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

Strojírenství – 
Informatika ve 
strojírenství

Zaměření na IT v oboru, základní strojírenské od-
borné předměty v povinném rozsahu, disponibilní 
část věnována IT.  Zvýšená výuka CAD, počítačové 
grafiky a publikování. Rozšířena výuka ekono-
mických předmětů a jazyková výuka nabízí semi-
nář. Praxe je zde vyučována jen v povinném roz-
sahu formou učební praxe a ve smluvních podni-
cích. 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 vyu-
čení 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 pří-
pravků, základy programování CNC strojů.
Žák je připravován pro ruční zhotovování, doho-
tovování, 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 vy-
sokou 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 ná-
plni patří ekonomika a organizace, účetnictví, marketing
a management, dva světové jazyky, informační a komu-
nikační technologie.  

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

Informatika v 
ekonomice

Nahrazuje dřívější obor 6341M/040 Informatika v eko-
nomice. ŠVP zcela přepracován ve smyslu technického 
oboru (RVP)oblasti správy informačních služeb v ekono-
mické agendě podniku. Technické znalosti získané studi-
em IT technologií 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.
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Od 1.9.2009 16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí 
(čtyřletý obor s MAT)
(2. vlna 2009 a 2010)

Ochrana a tvor-
ba životního 
prostředí

Přírodovědný program s prvky technické výuky. 
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů i předmě-
ty technické, ekonomické, provozní i právo tak, 
aby absolvent vykazoval komplexní profil, který vy-
plývá z práce podnikových ekologů, funkcí ve stát-
ní správě apod. Obor připraví na funkce pro státní 
správu,  uplatnění v laboratorní kontrole, odpa-
dovém hospodářství, firemní specialisté pro  život-
ní 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 zaměstnava-
telů. 
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 tech-
nika

Technické nástavbové studium určené pro absol-
venty strojírenských oborů s výučním listem ka-
tegorie H. 

2.7 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Základní cíle vzdělávacího procesu se nemění. 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  technickým vzděláváním.

Škola se ve svém vývoji drží koncepce vytvořené v roce 2002 a 2003, kdy došlo ke sjednocení původních 
třech škol do jednoho celku. Od 1. 9. 2012 se znovu otvírá nástavbové studium v oboru Podnikání. 

Vzdělávací cíle jsou doplněny též nabídkou nástavbového studia. Tím škola naplnila vizi regionální školy 
pro všechny, kdo se chtějí vzdělávat. 

Nadstavbou základního výchovně-vzdělávacího procesu jsou vzdělávací projekty typu UNIV2, UNIV3, 
Mechatronika do škol, S2B (viz dále). 

2.8 Další informace o škole - zamyšlení

V minulých výročních zprávách byla věnována pozornost především problematice středního odborného 
učiliště. Bylo zde popsáno mnohaleté úsilí školy o získání prostředků a podpory pro stavbu nových dílen pro 
technické obory a tím zachování školy ve své celistvosti a vlastně i potvrzení správnosti optimalizačních 
aktivit z minulých let. Po úspěšném dořešení materiálního vybavení školy pro výuku strojírenských oborů se 
snaha ředitelství orientuje na zajištění koncepce a lepších materiálních podmínek pro ostatní maturitní 
obory.

 Veškerá modernizace vyžaduje nemalé investice. Proto vedení školy po dohodě s pedagogy rozhodlo o 
aktivním využití projektu OPVK „Peníze středním školám – tzv. „šablony“. Prostředky ve výši 1,12 mil. Kč 
budou rozloženy do osmi šablon III/2 a využity hlavně k modernizaci laboratoří – chemie, biologie a 
vybavení pro speciální laboratorní centrum Informačních technologií. V průběhu roku bylo pořízeno 
přístrojové vybavení pro laboratoř sítí ve spojení s možností vyučovat žáky na dodaných přístrojích. 
Výběrové řízení vyhodnotilo jako nejvhodnější nabídku přístrojové vybavení společnosti CISCO, která dodá 
prostřednictvím společnosti IntercomSys, Praha tři sady routerů, WiFi modulů, Switchů a měřících přístrojů 
pro školní „Networking Laboratory“ a k dodaným přístrojům navíc vyškolí tři pedagogy školy v zacházení se 
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specifickými vlastnostmi dodaných technologií. Hodnota zakázky malého rozsahu činí přibližně 550tis. Kč.  
Záměr se podařilo realizovat a na přelomu 08/2013 byly technologie dodány do školy. 

Laboratorní vybavení pro přírodovědné obory (mikroskopy, chemické analyzátory a speciální software) 
bude dodáno počátkem roku 2014. 

Škola řeší řadu možností k vybavení pomocí projektů, nicméně je třeba si uvědomit, že zapojení do 
projektů není trvalým řešením dlouhodobého podfinancování provozů školy veřejnými prostředky ze SR 
nebo od zřizovatele. 

Zapojení do projektu OPVK „Mechatronika do škol“ přineslo škole laboratorní vybavení pro výuku vzduchotechniky v 
hodnotě 0,5 mil. Kč.  Dodávku uskutečnila společnost FESTO prostřednictvím Svazu strojírenské technologie, Praha. 
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Ukázka dispozice pracoviště soustružny v nových dílnách. Vedle klasických strojů  jsou dílny vybaveny i moderními 
technologiemi, používanými v okolních firmách. 

17.9.2012 se konala slavnostní prohlídka nového provozu dílen za účasti představitelů Středočeského kraje a ROP 
Střední Čechy. Mezi hosty byli hejtman kraje MVDr. Josef Řihák,  Ing. Dr. Jiří Peřina,  Bc. P. Landa, za partnerské firmy 
se dostavili Ing.  Vlastimil Founě (Buzuluk), Ing. Lubomír Janda (Mubea), Ing. Tejček a Ing. Symbartl (TGS Holoubkov), 
paní Valášková (AXA CNC, Hořovice)

Centrum odborného výcviku navštívil také poslanec parlamentu ČR Richard Dolejš a zajímal se o programy spolupráce
školy a zaměstnavatelů. Na fotografiích dole je poslanec Richard Dolejš se zástupkyní ředitele školy pro SOU a praxi 
Mgr. Alenou Lhotákovou  a učitelem odborného výcviku Bc. Milanem Kopáčkem. 
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3. Školy a školská zařízení – členění

3.1  Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2011 podle 
zahajovacího výkazu) 

Skutečné počty žáků školy k 30.9.2013

3.2 Počty a kapacity – škola a školská zařízení 

IZO a název součásti 
(druh/typ školy)

Nejvyšší po-
volený po-
čet žáků
/studentů

Skutečný počet 
žáků
 

Počet žáků/stud. 
v denním studiu

Přepočtený  
počet (ped.) 
pracovníků

Počet 
žáků/stud. 
na přep. počet 
ped./prov. pra-
covníků

Střední škola (dříve: Střední odborná 
škola)
Střední škola (dříve:Střední odborné uči-
liště)

670 366
263

103

30,7 11,92

Školní jídelna
1 žáci a dospělí – všechny formy studia 570 jídel

187 jen oběda, 
42 s dopl. jídl, 
16 celodenně 
stravovaných 
žáků, 

243 pravidelně 
stravovaných 
osob

5 48,6

Domov mládeže 90 16 2 8

Stav pedagogů - „učitelé celkem „ k 30.9.2012

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

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

Z toho 
cizích

Přepočtený po-
čet pracovníků

Domov mládeže 002814552 90 16 0 2 (ped.)

Školní jídelna 002762871 570 194 11 5,3

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

Doplňkovou činnost organizace nerozlišuje na součásti. Doplňková činnost se účtuje odděleně a 
organizace ji chápe jako nadstavbu celku příspěvkové organizace. Objem doplňkové činnosti je popsán dále 
v ekonomické sekci zprávy. 
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3.3.1 Podle místa poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť 

Odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást organiza-
ce

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 100, 
SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

366 žáků denního 
studia  

Střední škola (dří-
ve „Střední od-
borná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – laboratoře, 
výpočetní technika, písárna

Hořovice, Masarykova 387 16  žáků Ubytování – 
domov mládeže

Současně místo provozování doplň-
kové činnosti školy ubytování pod.

Tlustice, č.p. 28 Místo výuky praxe
a odborného vý-
cviku, malé hos-
podářství

Uvedeno jako od-
loučené pra-
coviště a místo 
poskytovaného 
vzdělávání

Přestěhování odborného výcviku SOU 
do tohoto místa, od 1.4.2012 

Hořovice, Masarykova 387 103 žáků 
učebních oborů

Střední škola Teoretická výuka pro tříleté obory s 
VL

3.2.2 Poslední vydaný dodatek zřizovací listiny  - č.11

Poslední vydaný dodatek zřizovací listiny ze dne 28.6.2012, č.j. 089225/2012/KUSK je souhrnným 
dodatkem, který rekapituluje, aktualizuje a zpřesňuje vymezení nemovitého majetku Středočeského kraje, 
který zřizovatel svěřuje organizaci do práva hospodaření. Přitom níže uvedenou smlouvou Středočeský kraj 
jako převodce vymezil nový způsob nakládání a hospodaření s majetkem, který užívá organizace. 

Kopie posledního dodatku zřizovací listiny – smlouvy, kterým se převádí majetek zřizovatele do vlastnictví organizace, 
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ovšem s omezením, kdy různé majetkoprávní úkony se provádí jen se souhlasem zřizovatele. 

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

Změny ve skladbě oborů dokladujeme aktuálním výpisem z rejstříku škol a posledním změnovým roz-
hodnutím MŠMT č. j.  36 614/2011-25 z 15.12.2011 a návzných rozhodnutí zřizovatele, kdy krajský úřad
stanovil nejvyšší povolené počty žáků u oborů, které od 1. 9. 2012 nabíhají do rejstříku škol pod sedmi-
cifernou klasifikací (RVP) takto:
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Aktuální výpis rejstříku škol ze dne 31.8.2013

K datu 1.9.2013 byl nově reálně otevřen nástavbový obor 2343L51 Provozní technika v dálkové formě studia, určený
pro absolventy tříletých oborů kategorie H oborů 23 (Strojírenství) a příbuzných (střední vzdělání s VL). 

I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2010)

4.2. Třídy, počty žáků, obory studia , třídní učitelé

                                                 Obory studia  v jednotlivých třídách 2012/2013: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
třída          obor 1.                                                                                                   obor 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A        1820M01  Informační technologie ,                                               6341M/01 Ekonomika a podnikání
1.B         1601M01 Ekologie a ochrana prostředí       
1. C         2341M/01 Strojírenství   
1. NZ     2352H01Nástrojař                                                                               2351H01 Strojní mechanik
1. DS     6441L51 Podnikání
2. A       1820M01 Informační technologie,                                                   6341M/01 Ekonomika a podnikání
2. B       1601M01 Ekologie a ochrana prostředí                                          2341M01 Strojírenství
2NZ       2352H01Nástrojař                                                                              2351H01 Strojní mechanik
3. A        1820M01 Informační technologie     
3. B        1601M01 Ekologie a ochrana prostředí                                         2341M01 Strojírenství
3. NZ       2352H01Nástrojař                                                                            2351H01 Strojní mechanik
4. A        6341M040 Informatika v ekonomice
4. B        1601M01 Ochrana a tvorba živ.prostředí
4.C         2341M01 Strojírenství



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2012/2013,   strana  -21-

Poslední ročníky ve výše uvedené tabulce:
K 30.6. je uveden prakticky počet žáků, kteří si buď odložili termín závěrečné zkoušky na podzimní období nebo ne-
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prospěli na konci 4. ročníku a konali opravné zkoušky. Tedy počet žáků, kteří ubyli v posledním ročníku je prakticky po-
čet absolventů dané třídy z řádného zkušebního termínu. 

4.1.1.  Vykazované počty žáků k 30.9.2012 – jen denní forma

Obor studia 2011/2012 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
hoši/dívky

Počty žáků vykazované k datu 30.9.2012 pro denní studium. 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2012/2013,   strana  -23-

Žáci ve třídách denní formy podle oborů na konci školního roku k 30.5.2013 včetně  4. ročníků

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

Složení žactva školy k 30.9.2012 podle státní příslušnosti: 
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4.3.1 Věkové složení žáků školy k 30.9.2012 – jen denní studium

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2012)

Druh postižení
Počet žáků/studentů 

 SOŠ 
(maturitní obory)

 SOU (tříleté obory)

Mentální postižení --- ---
Sluchové postižení --- ---
Zrakové postižení --- ---
Tělesné postižení  *2) --- ---
Souběžné postižení více vadami --- ---
Obecné  poruchy učení ( jen dyslexie a dysgrafie) 13 3
Autismus (lehká forma asperg. s.) 1   *2) ---

Poznámky k údajům
•   Ve škole se nevzdělávají žáci na individuálních učebních plánech
•*2) žák s diagnozou lehké formy Aspergerova syndromu je plně integrován do přirozeného kolektivu, bez 
problémů, třída nevnímá negativně. Ve školním roce 2012/2013 přesto úspěšně studuje 4. ročník a 
absolvoval  maturitní zk.

Česká školní inspekce  ČSIS-776/13/S během své inspekční činnosti v období 15-18/4 2013 hodnotila také
principy rovného přístupu školy ke vzdělávání. Mimo jiné bylo vyhodnoceno, že škola úspěšně podporuje 
znevýhodněné žáky zprostředkováním pomoci, že škola podporuje seberealizaci žáků. Nedostatky byly 
pouze ve formě formální evidence, které škola v průběhu hodnocení odstranila. 

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

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ 
Ministerstvo školství pro rok 2012/2013 počínaje 1. ročníkem rozhodlo o snížení počtu přihlášek na 

střední školy ze 3 na 2. V praxi to nemělo již druhým rokem praktický dopad. Školy jsou v nejistotě a nemají 
možnost optimalizovat průběh přijímacího řízení. V praxi se obecně stává, že ve výsledku nastoupí méně 
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žáků, než jich bylo přijato. Nikdo zatím neřeší finanční dopady takto vzniklých situací. Jakmile škola vydá 
rozhodnutí o přijetí, musí svému závazku dostát a i malý počet žáků vzdělávat. V hodnoceném školním roce 
k uvedenému problému došlo u oboru 1601M/01. 

6.1.1  Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání 2012/2013 od 1.9.2013

Schválené maximální počty přijímaných žáků    

Úvodem pro přehled uvádíme doslovně kritéria, podle kterých se žáci ve školním roce 2011/2012 
přijímali do 1. ročníků od 1.9.2013:

Vyhlášení kriterií k přijímání uchazečů  pro přijímací řízení do prvních ročníků od 1. září 2013

I.  Přijímací řízení se koná v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a č. 243/2008 Sb., 
§§ 59, 60, 60a, 60b a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách, (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) 2352H/01 Nástrojař  …....................................... 30 žáků
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f) 2351H/01  Strojní mechanik – Zámečník …...... 30 žáků

Poznámka : nezaměňujte pojmy obor vzdělání a školní vzdělávací program.

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 a 
podobně)

výborně .........................................  3 body
  chvalitebně ..................................... 2  body

dobře ...............................................1 bod

v oborech vzdělání s výučním listem:

žák, který je hodnocen z předmětů skupiny matematického vzdělávání
1. matematika: výborně .........................................  8 bodů

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

 
Pokud hodnocený žák je alespoň v jednom z předchozích předmětů hodnocen dostatečně, je 

počet získaných bodů v jemném hodnocení roven nule. Tím není dotčeno jeho pořadí podle 
dosaženého průměru.

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

e) 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 2013/14 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.

e) 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. 

Poznámka: V případě, že žák nebude přijat v daném kole ke studiu, ale v den vydání 
rozhodnutí jiný přijatý uchazeč oznámí řediteli školy, že ke studiu nenastoupí, ředitel školy na 
odvolací žádost zákonného zástupce uchazeče uplatní akt tzv. „správní autoremedury“ a žáka, 
který případně nebyl původně přijat, ke studiu při splnění dalších podmínek řízení přijme na 
základě změny svého původního rozhodnutí.

                                   Ing. Vladimír KEBERT, CSc   v.r. 
ředitel školy

6.1.2 Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2012/2013
– podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2013)

6.1.3 Konečný výsledek přijímacího přijímacího řízení 2013 ke dni výkazu o přijatých žácích: 

Přehled o přijímacím řízení 2013

Ke statistice přijímacího řízení postačí výše zpracovaný výkaz:
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Přehled přihlášených a přijatých žáků ke studiu od 1.9.2013 (stav statistického výkazu)

Pozn.: Ještě k 10. 9.2013 se stavy žáků mění, a to na obě strany ! V praxi u rodičů a žáků neexistují závazná pravidla 
a žáci přecházejí ze školy na školu tak, jak jim to systém umožňuje. Systém je nastaven vždy ve prospěch žáka a škola 
nemá možnost fluktuaci nepovolit.  Systém přijímacího řízení je z hlediska pedagogického plánování neudržitelný. Do 
posledního okamžiku před zahájením výuky nemá škola jistotu o počtech žáků, zejména v prvních ročnících.

Z níže uvedeného konečného přehledu je patrná další fluktuace (na obě strany) během prázdnin:
Třídy a obory od 1.9.2013 – konečné stavy tříd prvních ročníků 1.9.2013:

1.A 1.B 1.C 1. C 1 N/Z

1820M/01 Informační 
technologie

6341M/01 
Ekonomika a podnikání

1601M/01 
Ekologie  a ž. p.

2341M/01
Strojírenství

2352H01
Nástrojař

2351H/01
Strojní mechanik

16 28 18 12 28 11

6.1.4. Slovní hodnocení přijímacího řízení: 
V počtech přijatých žáků se opět velmi projevila populační deprese, kdy již druhým až třetím rokem se 

pohybujeme po „populačním dně“.  
K postupu přijímacího řízení lze uvést stejné poznatky, jako v minulých ročnících, snad jen s dovětkem, že

každým rokem různé školy „zostřují“ metody boje o žáka a že způsoby „lákání žáků“ do středních škol jsou 
často za hranicí profesionální práce. Naše škola ztratila nejméně deset nových žáků jenom proto, že 
dodržela předpisy k přijímacímu řízení tím, že vydala rozhodnutí o přijetí až 22. dubna. Jiné školy již ihned 
po obdržení přihlášek žáky informovaly o přijetí a některé dokonce vydaly předběžná rozhodnutí. Pokud 
toto bude pokračovat i v příštích ročnících, jen těžko se ubráníme chaosu.  Zejména rodiče budoucích 
učňůse často obtížně orientují v předpisech k přijímacímu řízení, chybně zachází se zápisovými lístky. 
Rovněž uniká skutečný význam úkonů se zápisovými lístky. Zápisový lístek lze vzít zpět, a pokud je to častěji 
než podruhé, žáci a rodiče bez deklarované sankce stejně dokáží toto obejít a nechají si vydat druhopis 
lístku na krajském úřadu. Škola je zřízena pro vzdělávání žáků - poskytuje veřejnou službu.  Posláním školy 
není vést agresivní reklamní kampaň v boji o žáka. 

Trvalým problémem nově přijatých žáků v prvních ročnících je velmi časté zanedbání pravidelné domácí 
školní přípravy, povrchnost a slabá vůle k řešení problémů. Domníváme se, že na základních školách je na 
uvedené vlastnosti kladen jen malý důraz. 
Dále se snížil počet migrantů – těch, kteří ZL brali zpět, pokud jej brali zpět, pak s ohledem na výsledek 
odvolacího řízení na gymnázia. 
Trvá absence objektivního hodnocení škol podle výsledků vzdělávání, rodiče se rozhodují víceméně podle 
deklarovaných kvalit tak, jak je školy nebo jejich sponzoři prezentují a podle pouhých jmen oborů.

Jediným východiskem by podle našeho názoru byla další právní úprava systému s realizací povinných 
přijímacích zkoušek jako podmínky pro přijetí do maturitních oborů rovným způsobem v celé republice, 
nebo výstupní testování na základních školách.

6.2  Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ 
pro školní rok 2011/2012 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2012)

Přijímací řízení do dálkového nástavbového studia proběhlo pro obory 2343L/51 provozní technika a 
6441L/51 Podnikání. Uchazeči podávali přihlášky do více kol. Podařilo se otevřít třídu technického oboru 
2343L51 s 28 žáky a třídu 6441L51 pro ekonomický obor s 22 žáky.  
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6.3 Prognostické údaje o vývoji počtu obyvatel okresu Beroun, z něho vyplývá počet žáků, 
hlásících se na střední školy - demografická studie 2000 – 2012. (rekapitulace a doplnění rešerše 
z  minulé výroční zprávy)

Po několik po sobě jdoucích ročnících se společně se zřizovatelem zamýšlíme nad budoucím 
složením a počty mladých lidí, kteří budou studovat na krajských školách. V posledních letech není kapacita 
ani naší školy, ani jiných škol v okolí plně obsazena z důvodu populační deprese a častého odchodu žáků 
zejména do Prahy. Při hlubším studiu čísel, uvedených níže, lze očekávat, že po roce 2014 by se počet žáků 
již neměl snižovat. To je jistým signálem možné budoucí stability a návodem pro stabilizaci kapacity jak 
školy tak i jednotlivých studijních oborů. 

V porovnání se sousedními okresy lze stále okres Beroun považovat za stabilnější v počtech žáků 
devátých tříd ZŠ. Problémem kapacit středních škol spatřujeme spíše v migraci žáků do Prahy a Plzně, která 
není reciproční směrem do okresu Beroun, potažmo do Hořovic. 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2012/2013,   strana  -30-

Celkový počet obyvatel ve vybraných obcích okresu Beroun zdánlivě nenaznačuje úbytek počtu žáků pro studium ve 
středních školách. Důležité však je věkové složení a podíl mladých lidí ve věku 15-20 roků. Tabulka níže je obrazem 
celkového stavu obyvatel ve vybraných lokalitách. I když celkový stav obyvatelstva počteně narůstá, je to spíše dů-
sledkem stárnutí populace, než zvýšení počtů mladých lidí pro studium ve školách. To je pak zřejmé z následující sta-
tistiky v další tabulce. 
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Nová tabulka vydaná Českým statistickým úřadem ke složení obyvatelstva okresu Beroun ke konci roku 2012. Z čísel 
vyplývá, že počty žáků z řady obyvatel okresu, kteří budou potenciálně studovat stření školu, bude v následujících 
ročnících mírně přibývat. 

citace: ČSÚ, webové rozhraní veřejné databáze – tabulka z roku 2006 – viz porovnání s tabulkou výše k 31.12.2012
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Vývoj počtu obyvatel okresu Beroun a Středočeského kraje – z údajů vyplývá, že populační deprese patnáctiletých 
uchazečů je přece jen trochu kompenzována navýšením celkového počtu obyvatel v okrese celkem. 
Rovněž z dostupné tabulky vyplývá budoucí nárůst potenciálních žáků – v grafu jde o skupinu 3-5 let. Dramatický je 
ale současný úbytek dětí 6-14 let, z toho vyplývá cca 7 let trvající stav nízkého počtu žáků přicházejících do škol. 
Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel okresu Beroun: 
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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. 6. 2012

Pozn.: V tabulce nejsou výsledky členěny podle oborů studia. 

7.2. Vyhodnocení jednotlivých tříd školy na konci školního roku

Do níže uvedených statistik jsou zahrnuty všechny třídy školy. Ve zprávě uvádíme statistiku k 30. 6. 2013. 
Prospěch žáků je podobný jako v minulých letech. Horších výsledků opět dosahují ryze chlapecké třídy 
především oboru Strojírenství, což vyplývá z velké obtížnosti technického oboru.  

Ve statistikách jsou uvedeni pouze žáci, kteří byli hodnoceni, resp. kterým bylo vydáno vysvědčení, proto 
se uvedené počty nemusí shodovat se zahajovacími počty na začátku školního roku.

Do konečných statistik jsou zahrnuti i žáci, konající opravné zkoušky v srpnu 2013. Do statistik uvádíme 
pouze výsledky na konci druhého pololetí, které jsou pro žáky směrodatné. Z přehledu opravných zkoušek 
pak lze vyčíst četnost neprospěchu k 30.6.2013. Je pravdou, že školský systém je v současnosti nastaven 
velmi oportunisticky a žák není příliš nucen k dosažení dobrých studijních výsledků. Běžnou praxí je 
fluktuace na jinou školu namísto snahy o dosažení kvalitních výsledků nebo pokusu o složení opravné 
zkoušky. Řada žáků raději bezbolestně přestoupí na „lehčí“ školu nebo „lehčí“ obor s cílem procházet. 
Nenaplněné kapacity prakticky všech škol v republice toto žákům v praxi umožňují. 
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7.2.1 Vyhodnocení statistik prvních ročníků –  celkem  5 tříd
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Třída 1. A je složena ze dvou oborů (Informační technologie a Ekonomika a podnikání). 
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Jednooborová třída s nižším počtem žáků. Třída je hodnocena jako velmi soudržná a motivovaná pro svůj studijní 
obor, se stmeleným kolektivem, nicméně se projevuje určitý problém v prospěchu žáků. Na konci školního roku z 
prospěchových důvodů ze třídy odcházejí 3 žáci , z nich dva opakují ročník nebo změnili obor.  
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Ve třídě bylo 24  žáků. Třída studuje ŠVP s názvem „Technologie a konstrukce“ . Škola do třídy přijala 
několik starších žáků, kteří nebyli úspěšní na jiných školách. Jejich neúspěšnost se potvrdila v  této třídě a 
tři žáci studia zanechali nebo neprospěli. Třída jako celek s třídním učitelem Ing. Václavem Šosem pracuje 
bez vážnějších připomínek, třídní učitel se snaží žáky motivovat do práce a současně bez odkladu řešit 
nastalé problémy.  Do vyššího ročníku postoupili všichni  žáci, kteří byli přijati v řádném termínu s 
výjimkou jednoho žáka, který přestoupil na jiný obor. 
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  z

Třída 1NZ je tvořena žáky dvou příbuzných oborů. Do tříletých oborů často nastupují žáci,kteří si vůbec nejsou vědo-
mi povinnosti docházet do školy.  Každým rokem (a ani tento nebyl výjimkou) se v počáteční fázi studia řeší řada 
problémů s neomluvenou absencí, která často vyústí až k zanechání studia dle §68 školského zákona nebo i vylou-
čení.     Na konci prvního ročníku lze vysledovat stabilizaci třídy s tím, že od 2. ročníku je reálný výhled na stabilní kva-
litní studijní skupinu.
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Jde o třídu dálkové formy nástavbového studia oboru Podnikání 6441L51 , ŠVP Podnikání v oboru. 
V 1. DS se z plného počtu 30 žáků udrželo 22 žáků, postoupilo jich 17. Pedagogický sbor má z výuky v dálkové formě 
studia velmi dobrou zkušenost. Frekventanti jsou velmi motivovaní. Jsme přesvědčeni, že žáci, kteří postoupili do 2. 
ročníku mají předpoklady  dostudovat a úspěšně složit maturitní zkoušky. 
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7.2.2 Vyhodnocení statistik druhých ročníků –  celkem 4 třídy
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Hodnocení:  
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Třída 2. B je tvořena ze dvou studijních oborů - 14 studentů oboru Strojírenství a 16 studentů oboru Ekologie a život-
ní prostředí. Třída 2. B v minulém školním roce i přes vysoké nasazení třídní učitelky vykazovala velmi slabé výsledky. 
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Třída 2N/Z je kombinovaná třída oborů Nástrojař a Strojní mechanik - Zámečník. 
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7.2.3 Vyhodnocení statistik třetích  ročníků –  celkem  4 třídy

3.A
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3.B
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Třída  3. C  je tvořena ze dvou studijních oborů  - 
12 studentů oboru  Strojírenství   a   14   studentů oboru  Ekologie a životní prostředí.
Po opravných a dodatečných zkouškách :   prospěl s vyznamenáním         1

            prospěli                                  23
            neprospěli                                           2

Nejlepší studentkou této třídy je  Miloslava Prošková, která prospívá s vyznamenáním. 
Sama je velmi snaživá, pilná a svědomitá, navíc ochotně pomáhá s přípravou na vyučování i ostatním studentům, kte-
ří jsou ubytováni v DM. Kromě toho vzorně reprezentovala naši školu v několika soutěžích.
Třída  3. C  je jako celek průměrná. Někteří studenti jsou velmi ctižádostiví a jdou si za svým cílem, ale jsou tu i jednot-
livci, kteří mají menší zájem o studium. Tyto studenty se učitelé snaží zaujmout a motivovat k lepším výsledkům.
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7.2.4 Vyhodnocení statistik čtvrtých ročníků –  celkem 3 třídy
 

Třída jako celek  byla průměrná. Docházka byla u mnoha studentů velmi špatná, vše ale bylo 
řádně omluveno. Absence byla mnohdy způsobena zdravotními problémy nebo špatnou sociální  
situací v rodině – studenti si museli na sebe vydělávat. 
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4. C – Informatika ve strojírenství
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4. C – Technologie a konstrukce
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Souhrnné výsledky prospěchu za celý školní rok 2012/2013 ke konci 2. pololetí školního roku - souhrn
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7.3  Poměrné rozložení prospěchu podle tříd. V kolonce neprospěli jsou žáci s 5kami k datu 30.6.2013. Takže to nezna-
mená, že nesložili opravnou zkoušku a nepostoupili do vyššího ročníku. 
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7.4. Žáci, kteří dosáhli hodnocení „s vyznamenáním“ na konci školního roku 2011/2012

7.5 Přehled pohybu žáků – příchody do  a  odchody ze školy během školního roku 2012/2013
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8. Hodnocení chování žáků/studentů - přehled neomluvené 
absence, a  výchovných opatření (kromě vyloučení)

Přehled žáků s neomluvenou absencí na konci školního 
roku

Přehled výchovných opatření na konci školního roku
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9.     Absolventi     a     jejich     další     uplatnění  
9.1  Maturitní zkoušky 2013

Komisařkou pro společnou část maturitní zkoušky byla jmenována Mgr. Miroslava Hrabáková, Gymnázium Hořovice, 
recipročně působila Ing. Alena Chlustinová na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky. 
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Paradoxem maturit  je  např. I zachycené vozidlo, které dovezlo do školy maturitní dokumentaci „pod nejvyšším 
utajením“. Vozidlo dorazilo na náměstí v Hořovicích v 7:30, přítomen byl též ředitel školy připraven si dokumentaci 
převzít. Pracovníci však směli bednu vydat až v 8:30, takže z veřejných rozpočtů jsem si všichni mohli dovolit platit nej-
méně hodinu prostoje pokuřujícího řidiče a dvou úředníků. 

Třída: 4.A Třída 4. B Třída 4. C

Absolventi školy, kteří složili maturitní zkoušku (stav k 20.9.2012)

6443M/040 Informatika v ekonomice 1601M/001 
Ochrana a tvorba životního prostředí

2341M/01 Strojírenství

1. BALAŠOVÁ Nela 1. BÍNOVÁ Alexandra 1. EGERMAIER Jan

2. BAYER Josef 2. BROŽOVÁ Diana 2. HORA Martin

3. BROTÁNKOVÁ Hana 6. HAKEN Vojtech 3. HORKÝ Daniel

5. HAVLÍČKOVÁ Veronika 7. HAMPL Jan 4. JIRÁSEK Jakub

6. HOLEČEK Jan 8. HULOVÁ Denisa 5. KOCOUREK Petr

7. JANEČEK Michal 9. Humlová Monika 6. MRAČEK Martin

8. KLIMEŠ Jan 10. KRATOCHVÍLOVÁ Kamila 7. PROSSER Milan

9. KRUŽLÍK David 11. KROUPOVÁ Kristýna7 8. SILBERNÁGL Martin

10. LEKSA Jakub 12. KURKOVÁ Lenka 9. ŠMEJKAL Marek

11. MAYER Jakub 13. MERKEL Erik 10. Štochl Jiří (2010/2011)

12. MENGLEROVÁ Michaela 14. MILFAIT Michal

13. MOŠNA Martin 15. ROZTOCILOVÁ Dominika
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Třída: 4.A Třída 4. B Třída 4. C

14. NELIBOVÁ Klára 16. RYBKOVÁ Andrea

15. PISKÁČEK Martin 17. SVOBODOVÁ Barbora

16. ŠIDLÍK Michal 18. ŠALANDA Martin

17. ŠRÁMEK Adam 19. VALTOVÁ Michaela

18. TOMAN Michal 20. VRÁNA Jakub

20. VOKÁČ Robert 21. WOHLMUTHOVÁ Petra

21. ŽEŽULKA Luboš 22. Münzbergerová Kateřina 
(2010/2011)

22. KOZÁKOVÁ Martina 23. Čížková Andrea (2010/2011)

23. KRAUZOVÁ Adéla

24. ŠLAJEROVÁ Veronika (2010/2011)

                              

Ondřej Jaňour a Richard Karmazin absolvovali v září 2013 
u třídního učitele Ing. Jana Hrubého v oboru Strojírenství. 
Na obr. před státní maturitní zkouškou z matematiky.

Petra Hrdličková (4.B) absolvovala v září 2013 u třídní uči-
telky Mgr. Jany Plecité v oboru Ekologie a životní prostře-
dí

9.2  Závěrečné zkoušky tříletých oborů

třída obor Termíny zkoušek profilové části Počet  přihlá-
šených 

Předseda Škola, delegující 
předsedu komise

3N 2352H/01
Nástrojař

1.6.2012 písemná zkouška
4.6 až 7.6.2012 praktická zkouš-
ka
18.6. ústní zkouška

21 Mgr. Irena Mejtská Střední škola Sto-
chov

3Z 2351H/01
Strojní me-
chanik

1.6.2012 písemná zkouška
4.6 až 7.6.2012 praktická zkouš-
ka
19.6. ústní zkouška

21 Mgr. Irena Mejtská
Ing. Jiří Kiml (podzimní 
termín)

Střední škola Sto-
chov

3N, 
3.Z

2352H/01
2351H/01

14. 9.2012 písemná zkouška
17-18.9. praktická zk.
24.9.2012 ústní zk.

Ing. Jiří Kiml Střední škola Sto-
chov
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Seznamy absolventů tříletých oborů 2012/2013  s VL s uvedením čísla výučního listu k datu 24. září 2013

Třída: 3.NZ  Nástrojař  / Strojní mechanik

Zkoušku úspěšně složili v řádném termínu 17.6.2013

Anděl Jan

Franta Jiří

Havlík Adam

Márynka Dominik

Mužík Martin

Říha Jan

Šebek Martin

Štochl Jakub

Vaníček Dominik

Vrba Zdeněk

Kalina Pavel

Vrátný Jiří

Absolvovali v  podzimním termínu:  11. září 2013

Novotný Josef

Veselý Jan

Šmída Filip

Šefelín Ondřej

Sláma Tomáš

Ibl Roman

Němec Michal

Meruna Miroslav

Písemné i ústní závěrečné zkoušky žáků SOU se již poprvé konaly v nových dílnách. Vpravo podzimní absolventi oborů 
Nástrojař a Zámečník. Dole Mgr. Alena Lhotáková zadává v podzimním termínu úlohu pro písemnou část učňovské 
zkoušky. 

Maturitní zkoušky 2013 se konaly podle tříd následovně: 
třída obor Termíny zkoušek profilové části Počet  přihlá-

šených 
Předseda Škola, delegující 

předsedu komise

4. A 6341M/040
Informatika v 
ekonomice

17. a 19. 4.2012 praktická 
zkouška
2.5 až 11.5.2012 společná část-
testy
21.5 až 23.5. profilová část ústní

26 Ing. Lubomír Hejzlar SPŠ Vlašim

4. B 1601M/001 
Ochrana
a tvorba

16.4 a 17.4 praktická zkouška
18.4 a 19.4 obhajoby mat práce
2.5 až 11.5.2012 společná část-

24 Mgr. Bohuslav Čížek SOŠ pro ochranu 
a tvorbu životní-
ho prostředí,  Ve-
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životního 
prostředí

testy
22.5 až 24.5. profilová část ústní

selí nad Lužnicí

4. C 2341M/01 Stro-
jírenství

16.4.2012 písemná část prakt. 
zkoušky
18.4.2012 obhajoby mat práce
2.5 až 11.5.2012 společná část –
testy
24.5 až 25.5. profilová část ústní

11 Ing. Jaroslav Čejka SPŠD Plzeň 

Ing. Věra Rabochová jako zadavatelka písemných matu-
ritních prací kompletuje odevzdané práce k odeslání. 

Předseda komise pro 4.A Lubomír Hejzlar (SPŠ Vlašim) a 
třídní učitelka Alena Musílková při vyhlášení výsledků úst-
ní části maturitní zkoušky
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9.2 Podrobné hodnocení maturitní třídy 4. A – 6341M/040 Informatika v 
ekonomice
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9.3 Podrobné hodnocení maturitní třídy 4. B – 1601M/01 Ekologie a živorní 
prostředí

9.2  Závěrečné zkoušky tříletých oborů

třída obor Termíny zkoušek profilové části Počet  přihlá-
šených 

Předseda Škola, delegující 
předsedu komise

3NZ 2352H/01
Nástrojař

3.6.2013 písemná zkouška
4.6 až 5.6.2012 praktická zkouš-
ka
17.6. ústní zkouška

14 Mgr. Drahomír Krbec SOU Hluboš

3NZ 2351H/01
Strojní me-
chanik

3.6.2012 písemná zkouška
4.6 až 5.6.2012 praktická zkouš-
ka

14 Mgr. Drahomír Krbec SOU Hluboš
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17.6. ústní zkouška

Písemné i ústní závěrečné zkoušky žáků SOU se konaly v  již zaběhlých prostorech nových dílen. Vpravo podzimní ab-
solventi oborů Nástrojař a Zámečník. Vpravo foto ze slavnostního předávání výučních listů v hořovickém zámku.  

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol

Podle údajů z http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo pro soubor „Pololetní statistiky absolventů za rok 
2012“ s názvem:  „stat-abs-2013-p1.zip“ vyplývá, že škola vykazuje z řad posledních absolventů k 30.6.2013 
pouze 10 evidovaných osob. Připouštíme, že počet evidovaných žáků se mohl  změnit po ukončení 
podzimního zkušebního období. Tato čísla ještě nemá  MPSV na svém webu uvedena. 

1. řádek - okres Rokycany , 2-7.  řádek – okres Beroun

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
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I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2013)
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Anglický jazyk byl vyučován dle učebnic, které plně vyhovovaly přípravě  žáků ke komplexní maturitní 
zkoušce, což se projevilo vysokou úspěšností maturantů. Výuka byla doplňována aktivitami, které učitelé 
čerpali z Internetu, studenti pak si rozšiřovali dovednosti čtení s porozuměním pomocí časopisu Bridge, 
který odebírali. Učitelé Alena Musílková, Jan Vlček a Martin Klán využili nabídky projektu „Peníze středním 
školám“ a zpracovali digitální učební materiály k procvičení gramatiky a konverzačních témat, kterými byla 
výuka rozšířena. Uvedené materiály dali k dispozici též ostatním vyučujícím na školním intranetu.  V 
návaznosti na odbornost školních oborů vzdělání se věnovala jazyková výuka i odborným znalostem, které 
jsou zakomponovány do třetí části ústní maturitní zkoušky daného oboru.  Zvláštní důraz je kladen na 
technickou a obchodní angličtinu, a proto žáci ve třetím ročníku absolvovali samostatný předmět 
„Obchodní angličtina“  a  „Technická angličtina“. 

Výuka němčiny probíhala obdobným způsobem. Studenti, kteří si zvolili německý jazyk jako 
volitelný maturitní předmět, ve státní maturitní zkoušce uspěli. 

Zaměstnavatelé přilehlého regionu patří většinou k německým a rakouským firmám, a proto je zde také 
na znalosti a praktické používání němčiny kladen důraz. V důsledku toho je naší snahou vyučovat oba cizí 
jazyky ve všech studijních oborech, jež naše škola nabízí. Školní výuka němčiny je doplňována exkurzemi do 
Německa, cílem těchto akcí je bližší seznámení se s reáliemi německy mluvících zemí a samozřejmě četné 
příležitosti ke komunikaci s rodilými mluvčími. Poslední exkurze proběhla 19. listopadu 2012 do 
Norimberku. Ze strany partnerské firmy Mubea, s.r. Byla učiněna nabídka praktických pobytů smluvních 
žáků v německé Atterdornu – v sídle této firmy. 
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Dopis partnerské firmy MUBEA Žebrák k vyslání žáků naší školy na zahraniční stáže do Německa

 

11.1 O studijním  pobytu žáků školy v Anglii  Mgr. Alena 
Musílková

Ve dnech 23. – 27. března 2013 jsem se vybranými studenty zúčastnila poznávacího a vzdělávacího 
zájezdu Stratford – po stopách Williama Shakespeara s cestovní kanceláří Inter Zbiroh. Byli jsme ubytováni 
v hostitelských rodinách v Londýně, kde si studenti mohli procvičit každodenní angličtinu. Jako doprovod 
jely také další vyučující Ing. Radka Snížková a Ing. Jana Hudcová. Zájezd byl koncipován takto: První nocleh 
byl v hotelu v Calais. V ranních hodinách dalšího dne jsme přejeli trajektem na britské ostrovy. Vylodili jsme 
se v přístavu Dover, jenž se rozkládá na úpatí  křídových útesů. Navštívili jsme poutní místo a centrum 
anglické víry Canterbury. Prohlídli jsme si známou canterburskou katedrálu, do níž se ve středověku ubíraly 
stovky poutníků z celé země. Po prohlídce města jsme přejeli do Londýna – desetimilionové metropole, 
která si získala přízvisko nejkosmopolitnějšího města na světě. Prošli jsme se v v parku Greenwich, na jehož 
pahorku se nachází světoznámá královská observatoř ležící na nultém poledníku, vám tuto tezi jedině 
potvrdí. Po Temži jsme lodí přejeli do čtvrti City k pevnosti Tower, někdejší královské rezidence, v jejímž 
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interiéru jsou vystavovány originální korunovační klenoty anglických králů a královen. A prohlédli si křižník 
Belfast. 

Ze zájezdu do Anglie v březnu 2013 – foto z archivu žáků školy. 

               Další den jsme se vydali na celodenní výlet z Londýna na severozápad. Prohlídli jsme si 
impozantní hrad Warwick, ležící na břehu řeky Avon, který je králem mezi hrady. Interiéry jsou vybaveny 
množstvím voskových figurín od živých lidí nerozeznatelných, místnosti jsou naaranžované do posledního 
detailu. Poté jsme se vydali do rodiště W. Shakespeara, malebného městečka Stratford upon Avon, kde 
jsme na každém kroku sledovali etapy života velkého spisovatele od rodného domu přes školu až po místo 
posledního odpočinku.  Celé městečko je velmi příjemné svojí architekturou, obchůdky a malebně   se 
vinoucí řekou Avon. Odpoledne jsme přejeli cestou anglického venkova s výhledy na staré domy s 
doškovými střechami až do Oxfordu. Prošli jsme se kolem historického komplexu univerzitních kolejí. 

           Další den nás čekala opět prohlídka další části Londýna procházka nejkrásnější londýnskou      
           čtvrtí – City of Westminster– kolem budovy Parlamentu      k Westminsterskému opatství;   
           do uličky Downing Street k domu č.10,  jenž je sídlem ministerského předsedy; k 
           Buckimghamskému paláci – oficiální rezidenci královské rodiny;   na Trafalgar Square; 
           Piccadilly Cirkus; do čtvrti Soho a do čínské čtvrti, kde vše pulzuje životem, obchodem, 
           kulturou, uměním. Po prohlídce města jsme navštívili Britské muzeum. Ve večerních 
           hodinách jsme odjeli z Londýna do Doveru       na noční trajekt na kontinent.

Ze zájezdu do Anglie v březnu  2013. 

   
Výuka němčiny probíhala obdobným způsobem. Zaměstnavatelé přilehlého regionu patří většinou k německým  a 

rakouským firmám, proto je zde také na znalosti a praktické používání němčiny kladen důraz. Příkladem toho je 
nabídka partnerské firmy Mubea, s.r.o na praktické a jazykové pobyty smluvních žáků v německém Atterdornu. 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2013)
Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících Rodilí 
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učitelů
celkem mluvčíOdborná

(úplná) částečná žádná

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

    

11.2 Knihovna anglické a americké literatury    Bc. Martin Klán
     Ve školním roce 2012/2013 jsem založil  na SOŠ a SOU Hořovice knihovnu anglické a americké

literatury.  Na nákup knížek mi finančně přispěla Rada rodičů. Před samotnou realizací knihovny jsem mezi

studenty 1.  až  4.  ročníků provedl  výzkumné šetření  zaměřené na četbu anglické  a americké literatury.

Formou dotazníků jsem zjišťoval, kteří autoři jsou u studentů v kurzu. Z výsledků dotazníků vyplynulo, že u

chlapců se těší velkému zájmu žánr fantasy a nejoblíbenějšími britskými autory jsou např. J.R.R. Tolkien

známý svou trilogií Pán prstenů, dále Terry Pratchett a jeho série knih Úžasná Zeměplocha a v  neposlední

řadě také J.K. Rowlingová, známá díky sérii knih o čarodějnickém učni Harry Potterovi.  Z amerických autorů

je mezi chlapci bezpochyby nejčtenější  G.R.R. Martin, slavný svými romány Hra o trůny. Dalším oblíbeným

žánrem je u chlapců thriller  a nejčtenějším americkým autorem je Dan Brown, známý svými romány o

skrytých symbolech a konspiračních teoriích jako např. Šifra mistra Leonarda a Andělé a démoni. U dívek je

oblíbeným  žánrem  romance  a  mezi  nejčtenější  autorky  patří  americká  spisovatelka  Stephenie  Meyer,

známá svou upírskou ságou Stmívání. U dívek, stejně jako u chlapců,  se také velké oblibě těší žánr fantasy a

nejčtenější autorkou je J.K. Rowlingová. 

     Na  základě  výsledků  tohoto  dotazníkového  šetření  jsem  pak  přistoupil  k nákupu  knížek  od

amerických  a  britských  autorů.  Při  nákupu knížek  jsem však  nezapomněl  ani  na  klasickou  anglickou  a

americkou literaturu. V knihovně tedy mají své nezastupitelné místo také  spisovatelé jako např. Geoffrey

Chaucer, William Shakespeare, Charles Dickens, George Orwell, Oscar Wilde, Herbert George Wells,  Arthur

Conan Doyle, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe a další. 

     Knihovna anglické a americké literatury je rozdělena do dvou sekcí dle úrovně znalostí.  Mladší

studenti si mohou půjčovat zjednodušenou četbu a starší studenti pak knížky v originále. Knihovna se již

stala nedílnou součástí naší školy a do dnešního dne jejích služeb využilo 37 čtenářů (mezi nimi se řadím i

já). Jsem přesvědčen, že knihovna svůj účel plní a postupem času bych rád tuto knihovnu rozšířil o další

knižní tituly. 

Anglický magazín Bridge
     

Na  SOŠ  a  SOU  Hořovice  dále  zajišťuji  objednávku  anglického  časopisu  Bridge.  Ve  školním  roce

2012/2013 si tento časopis objednalo 87 studentů. Časopis Bridge vychází jednou měsíčně a tvoří nedílnou

součást výuky anglického jazyka.  Se svými studenty si vždy vyčlením část hodiny na práci s  tímto skvělým

časopisem. Dá se říci, že Bridge výraznou měrou přispívá ke zlepšení jazykových dovedností, kterými jsou

čtení,  psaní,  poslech  a  mluvení.  Časopis  Bridge  studenty  baví,  protože  přináší  živou  angličtinu  a  také

prostřednictvím komiksů seznamuje studenty s anglickou a americkou historií. Časopis se také zaměřuje na
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anglické a americké spisovatele a přináší zvukové nahrávky z jejich děl. Studenti zejména oceňují, že časopis

reflektuje  jejich  vkus  a  přináší  aktuální  témata.  Bridge  také  připravuje  studenty  na  státní  maturitu

z angličtiny,  neboť  rozvíjí  všechny  jazykové  dovednosti  nezbytné  pro  úspěšné  zvládnutí  této  zkoušky.

Součástí časopisu Bridge je také CD, které v rámci hodin anglického jazyka hodně využívám. Studenti tak

mají možnost slyšet různé varianty angličtiny, od té standardní britské, až po kanadskou. 

     Časopis Bridge je skvělým pomocníkem při výuce anglického jazyka. Bridge studenty baví, protože

přináší aktuální témata a živou angličtinu. Časopis Bridge tedy představuje skvělý doplněk v  rámci hodin

anglického jazyka. 

Ze sbírky knihovny anglické a americké literatury Bc. Martina Klána

11.3 Podpora výuky německého jazyka – zájezd do Norimberku        Mgr. 
Dana Kučerová

Dne 19. 12. 2012 se uskutečnil jednodenní zájezd do Norimberku. Zájezd byl organizován pro žáky 1. – 4. 
ročníku, prioritně pro „němčináře“. Zájezd byl tematicky zaměřen na německé reálie (procházka 
historickým centrem města – katova lávka, Hauptmarkt, Frauenkirche, Sebalduskirche, hrázděné domy, 
dům Albrechta Dürera, císařský hrad) a na mluvení – dorozumívání se v německém jazyce (vánoční trh). 
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Ze zájezdu do Norimberku 19.12.2012.                                                                                    Foto: Mgr. Dana Kučerová

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

V průběhu školního roku 2012/2013 bylo ke konci rozpočtového období vlivem vnitřních úspor 
organizace dosaženo částečné obnovy  stavu výpočetní techniky v učebnách ICT. Šlo však jen o obnovu 
základního vybavení, nikoli rozšíření. Došlo k nákupu 16ti nových PC s Windows 8 a od společnosti DCOMM 
byl zakoupen též nový kancelářský software společnosti Microsoft. Nové stanice byly vybaveny též 
systémem Linux pro výuku předmětu Operační systémy ve třetím ročníku oboru ICT.

 

Žáci prvního  ročníku 1820M/01 Informační technologie při praktické tvorbě aplikací. V uvedeném předmětu nám jde 
hlavně o zvládnutí didaktiky výuky, o to, aby žáci co nejlépe a do hloubky pochopili principy a postupy programování.

Velmi cenným benefitem, který nově může škola nabídnout žákům školy je nová síťová laboratoř 
vybavená přístroji společnosti CISCO. V rámci projektu OPVK 1.5 „šablony“ škola napsala projekt na 8 
šablon III/2 – „modernizace ICT“.  Bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku routerů, switchů, wifi zařízení 
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spojené s vyškolením v zacházení s dodanými přístroji. Požadavkem VŘ bylo, aby vyškolení učitelé mohli 
lektorovat žákům předmět, jehož výuka je navázána přímo na dodané přístroje. Výběr nebyl jednoduchý, 
průzkumem trhu bylo zjištěno, že takové požadavky mohou splnit jen asi tři společnosti na českém trhu. 
Nakonec nejvýhodnější nabídku na malou veřejnou zakázku (VZMR) v rozsahu cca 500 tis. Kč podala 
společnost I-COM Unity, Praha. Společnost dodala 3 sady přístrojů pro vybavení laboratoře pro 16 žáků. 
Přístrojové vybavení  bylo dodáno od výrobce CISCO a společnost k dodaným přístrojům poskytla vázané 
školení třem lektorům – učitelům školy. Šlo o školení CISCO - CCNA1-4  a  CISCO IT - Fundamentals, které je 
přímo navázáno na dodané přístroje. Vyškoleni byli Ing. Věra Rabochová, Ing. Vladimír Kebert a p. Jan 
Barták. Laboratoř Networking laboratory byla připravena v přízemí budovy Palackého náměstí 100 během 
srpna 2013. 

Vzadu vpravo p. Jan Barták při školení v laboratořích 
CISCO

Ze školení CISCO IT Essentials , které bylo vázáno na do-
dávku speciálních přístrojů pro laboratoř sítí. 

Ostatní vybavení je ale opět udržováno v provozu bez možnosti modernizace a rozšiřování s výjimkou 
nejnutnějších úprav serverů a přeskupení použitelných strojů s ohledem na potřebné počty žáků v 
učebnách. Tento stav je jednoznačně zapříčiněn hlubokým podfinancováním školy (nejen zdejší školy) ze 
strany přímých výdajů od státu. 

Postupně se školní síť rozšířila o bezdrátový přístup k osobním zařízením žáků. To ale přináší 
bezpečnostní rizika a nutnost revizí donesených přístrojů žáků. 

Velkým krokem kupředu ve vybavení školy prostředky ICT je otevřená nová učebna s 18 pracovními 
pozicemi notebooků v dílnách v Tlustici 28. Kromě Nová učebna je určena pro výuku počítačové grafiky a 
technického kreslení, projektování CAD a programování CNC strojů. Z jednotlivých pracovišť si žáci mohou 
své programy odeslat na souborový server, který pošle kód do CNC frézky, umístěné přímo v učebně. Takto 
si žáci mohou ověřit správnost svého kódu. Plánuje se doplnění softwaru o 3D simulátory. 

Učebna dále disponuje programovacími panely systémů Heiden-Hain, Fanuc a Mitsubishi.

Nová učebna moderních technologií (programování) CNC  v Tlustici 28, určená pro obory Strojírenství a Nástrojař. 
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Učebny na Palackého náměstí  (vlevo) byly ne přelomu kalendářního roku částečně modernizovány pořízením 16 
nových PC. Dole vpravo je vzorová laboratoř pro sítě v Západočeské univerzitě Plzeň. Tato laboratoř byla inspirací pro 
budování výše popsané laboratoře na naší škole. 

Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce 2012/2013
z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED)

Počítače celkem 119 +21 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Počítače s připojením k Internetu 116 +21 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Počítače s rychlým připojením 116 +21 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Učitelé nepočítačových předmětů 21 + 3 X X X

z toho využívající Internet při výuce 5 X X X

Přenosné učitelské počítače 21

Z toho z projektu Moderní technologie ve 

výuce
10

Z toho z projektu „Základní s a střední ško-

ly společně“
6

13. Údaje o pracovnících školy

13.1. Základní údaje o pracovnících školy (k 31. 8. 2013)
Počet pracovníků Počet žáků 

v DFV na pře-
počtený počet
pedagog. pra-
covníků

celkem fyzický/pře-
počtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

pedagogických 
– s odbornou 
kvalifikací 1 

48/44,31 14/13,525 34/30,78 34/0
1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Škola nezaměstnává žádné externí pedagogy. 
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13.2  Věková struktura pedagogických pracovníků (k 31. 8. 2013 ) (v souboru je 34 zaměstnanců)

Počet pedagog 
pracovníků Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let

Z toho dů-
chodci

Průměrný 
věk

Celkem 3 1 10 17 3 1 52,5

z toho žen 2 0 6 7 0 1 48

13.3  Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 31. 8. 2013 ) (v souboru je 34 zaměstnanců)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání 
vysokoškolské
- magisterské a vyšší

vysokoškolské
 - bakalářské vyšší odborné střední základní

27 3 - 4 -

13.4. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 31. 8. 2013 )    (v souboru je 34 zaměstnanců)

Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let
2 1 3 12 16

13.5. Grafické znázornění různých statistik struktury zaměstnanců školy k srpnu 2013: 

1. Grafické znázornění věkové struktury všech zaměstnanců školy. Projevuje se „stárnutí“  celého souboru zaměstnan-
ců (V tomto grafu jsou zahrnuti jen učitelé teoretických předmětů učitelů odborného výcviku). mowww.seznam.cz
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2. Grafické znázornění věkové struktury  pedagogických pracovníků – všech pedagogů kmenově vedených v součásti 
školy SOU včetně učitelů odborného výcviku a praxe. I zde se projevuje se „stárnutí sboru“ . I když není možné za-
městnance přesně rozdělit podle pracovišť,  je kromě předchozí i tato struktura obrazem skutečnosti že hrozí nebez-
pečí odchodu některých dlouholetých odborníků do důchodu, a  organizace bude postavena před potřebu vychovat si 
za odcházející učitele odpovídající nástupce. 

3. Grafické znázornění věkové struktury  všech zaměstnanců školy dohromady  – pedagogů a ostatních ke konci 
školního roku.  Opět se projevuje se „stárnutí“  celého souboru zaměstnanců. 

•Škola nevykazuje osobní asistenty pro žáky



13.5. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k 30. 9. 2011)

Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení peda-
goga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úvaz
ek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi-
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen 
pedag, jen od-
borně)

Cizí jazyky

Musílková Alena, Mgr. Plně ap, ANJ 4.A 21 21

Vlček Jan, Mgr. Plně ap , NEJ, TEV 3.A 21 21

Zarič-Brajovič Mirjana, 
Dipl. Fil

Částečná ap. , jen  odborná, ANJ
(od 05/2013 app. plně NIDV – dokonč. 
Studium pedagogiky)

1.NZ 21
21 (od 05/2013 
app. plně)

Bc. Klán Martin Studuje magisterský stupeň ANJ 16

Český jazyk
Dějepis, Občanská nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. Plná ap ČJL, OBN, právo 1DS 20 20 + vých.por 
(1)

Karásek Miroslav, Mgr. Část ap ČJL OBN - pro ZŠ 2 stup. 2. NZ 21 21

Vlčková Eva, Mgr. Plná ap ČJL, DĚJ 21 21

Matematika, Fyzika

Plecitá Jana, Mgr. Plná ap MAT 4.B 21 21

Hráchová Jana, Mgr. Plná ap MAT FYZ 3.C 21 21

Hudec Jiří, Ing.
(zástupce ředitele)

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

10 2 8

Chemie, Biologie Šteffková Jaromíra, Ing. Plná ap BIO, CHE jen kvalif 2.B 21 21

Kosinová Radka, Ing.
Plná app odborné přř – laboratorní a 
analytická chemie (ČZU Praha – analýza
potravin)

19 19

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

biol apod. 1.B 21 21

Ekonomické odborné
Chlustinová Alena, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 3.B 20 20+vých.por(

1)

Krausová Ivana, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 3.NZ 21 11 10



Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení peda-
goga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úvaz
ek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi-
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen 
pedag, jen od-
borně)

Nejedlý Jaroslav, Ing. Plná ap EKONOM předm 1.A 21 21

Strojírenské odborné

Hrubý Jan, Ing. Plná ap mechanizace, technické, fyz jen 
část - odb 4.C 19 15 4

Šos Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 1.C 21 21

Smíšek Vladimír, Ing. Plná ap strojírenské předměty 12 12

Lhotáková Alena, Mgr.
Zástupce řed.pro praxi 

Plná ap strojírenské předměty 7 7

Fryš Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 21 21

Odborný výcvik
+ praxe

Balej Jiří Odborná příprava, částečná 30 30

Borovka Václav Odborná příprava, částečná 18 16,5 1,5 0

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

Štěpnička František, Bc. Odborná příprava, plná ap 30 30

Fencl Karel Odborná praxe, částečná 30 30

Informační technologie
odborné

Rabochová Věra, Ing- Odborné př IT, jen odborná 2.A 21

Kebert Vladimír, Ing. , 
CSc

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

Vacovský Josef, Ing. Odborné př. ELEKTRO, plná 13

Barták Jan Odborné – (programování), 12 12

Buldra Tomáš, Mgr Odborné (OPS, APC, VYT) 11 11

Tělesná výchova Pangerl Karel, Mgr. Plná ap. TEV 19 19

Vychovatelka DM Tkáčová Jana, Bc. Vedoucí vychovatelka 28 28

Krýlová Hana Vychovatelka 30 30
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13.6.  Pohyb (příchody a odchody) zaměstnanců během školního roku
• Od 5.11.2012 nastoupil Mgr. Tomáš Buldra jako náhrada za Ing. Renatu Hrubou, která ukončila PP ve zkušební době. 
Mgr. Buldra je kvalifikován pro aprobaci Bi-Che, má však hluboké znalosti ICT a byl schopen kvalifikovaně vyučovat 
předmětům ICT. 
•28.8.2012 nastupuje nová učitelka Ing. Renáta Hrubá (IT předměty). K 30.10. ukončuje PP ve zkušební době.
• Ing. Miroslav Červenka od 1.12.2012 do konce školního roku (do 30.6.2013) zastupoval za Ing. Václava Šose, který byl
v uvedenou dobu pověřen výkonem funkce zástupce ředitele za dlouhodobě nemocnou Mgr. Alenu Lhotákovou. 
• Rovněž k 30.6. byl z důvodu nadbytečnosti rozvázán PP s pí Lenkou Kratochvílovou  (úklid), která odešla po zrušení 
pracoviště Masarykova 387 – přemístila se výuka na jiné pracoviště. 
• K datu 31.7.2012 odešla na základě vlastní výpovědi Mgr. Zdenka Patková, PhD. Kolegyně byla na základě konkurzu 
jmenována ředitelkou Základní a mateřské školy v Tlustici. Jako náhrada nastoupila na dobu určitou Ing. Radka 
Snížková (Kosinová), absolventka FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze, obor Kvalita potravin. 
• Mgr. Jana Mertová, učitelka Bi-Che, která má smlouvu na dobu neurčitou se k datu 25.8.2013 vrací z mateřské 
dovolené a v následujícím školním roce již pokračuje ve svém trvalém PP učitelky Bi-Che. 
•K 30.7.2013 odchází do důchodu údržbář na odloučeném pracovišti Tlustice, p. Pavel Huml, dlouholetý pracovník 
školy. Rovněž odchází pracující důchodce, pan Jaroslav Štěpnička, rovněž dlouholetý pracovník školy. Na jejich místo 
nastupuje Ing. Karel Hasman.
•31.7. končí PP na dobu určitou Bc. Martin Klán, PP mu byl znovu navázán od 25.8.2013.  Pan Bc. Martin Klán se 
soustavně připravuje vysokoškolským magisterským studiem na výkon práce učitele AJ. Protože dosud nemá 
dokončené studium, nebyl v souladu s kvalifikačními předpoklady zaměstnán na trvalý PP. Po dokončení studia má 
příslib změny pracovní smlouvy na trvalý PP.
• Výše uvedená organizační opatření byla škola nucena učinit ve snaze docílit maximálních úspor v efektivitě výuky. S 
ohledem na úbytek žáků a též na 2,5% vázání prostředků státního rozpočtu roku 2012, určených na platy, jsme museli 
omezit dělení výuky zejména u odborných předmětů.

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)

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Bc. Martin Klán – studuje magisterský stupeň výuky angličtiny na PedF UK Praha.
p. Jan Barták studuje bakakářský stupeň v oboru informatika na soukromé vysoké škole Unicorn
Dipl.Fil. Mirjana Zarič-Brajovič – dokončila studium pedagogického minima jako doplněk, potřebný k 
získání plné způsobilosti, dané zákonem o ped.prac. v platném znění
Ing. Věra Rabochová, Ing. V.Kebert – studium pro specializované činnosti koordinátorů ICT – projekt ČZU 
Praha, ukončeno certifikátem v 12/2012. 

b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání – kurzy, 
semináře) a samostudium - počet jednodenních a dvoudenních akcí: 4
- Islám a islámský fundamentalismus. Přednášejícím byl Mgr.Jan Dušek.– 10. 4.2013 vzdělávací program 
absolvovala Mgr. Eva Vlčková a Mgr. Miroslav Karásek 10.4 2013 a návazně 25.-27. 6 2012 (800,--). 
- novely právních předpisů ve školství (Ing. J. Hudec) (500,--)

a) Ing. Věra Rabochová, Jan Barták a Ing. Vladimír Kebert – absolvovali školení CISCO - IT Fundamentals a 
CISCO Networking Academy 1-4 jako příslušenství k dodávce hardwaru v projektu Peníze středním školám. 
Hrazeno z projektu OPVK 1.5 

     e) Finanční náklady vynaložené na DVPP a ostatní školení: 3310,-- Kč

Škola v důsledku nedostatečného financování ze státního rozpočtu byla v hodnoceném období nucena 
šetřit i na hrazení placených DVPP. Z uvedeného důvodu vysílala pedagogy především na bezplatné školicí 
akce. 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)

Šachový kroužek naší školy se opět zúčastnil krajského kola středních škol dne 14.12. 2011 v DM 
Neratovice. V silné konkurenci jsme obsadili pěkné čtvrté místo, na postup do celostátního kola to ale 
nestačilo. Dvě družstva studentů se zúčastnila okresního kola v pisqworkách. Ani jednomu družstvu se 
postup do krajského kola nepodařil.

Velmi populární klub šachu vede odborný učitel Ing. Václav Šos.  Disciplina šachu je zařazena i do sportovních dnů ře-
ditele školy. Na fotografii je turnaj ze sportovního dne v prosinci 2012. 

15.2 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)

15.2.1  Pomoc Vojenským lesům a statkům ČR při záchraně škeble rybniční 
na Padrti ve VVP Brdy                                                                                                  Mgr.  J. Šteffková

Jako škola s ekologickým a přírodovědným studijním programem jsme byli osloveni Vojenským újezdem 
Brdy ke spolupráci na záchraně raka kamenáče a škeble rybničné. V říjnu byl vypuštěn a vyloven Hořejší 
padrťský rybník, kde zmíněné živočišné druhy žijí a vzhledem k tomu, že rybník zůstane z důvodu čištění bez
vody až do jara, zimu by zcela jistě nepřežili.

Škola jiř dříve navázala spolupráci při zajištění odborné praxe s VVP Brdy, konkrétně s pracovníkem 
ekologie panem Karlem Urbanem. Ten nás recipročně požádal o pomoc při sběru škeblí a raků po vypuštění 
Padrťských rybníků ve VVP Brdy. 

1. listopadu se tedy třída vydala v plném  odhodlání a do bahna se vrhli s nasazením. Brigádníci již žádné 
raky už neobjevili, škeblí však bylo dost. Škeble rybničná je největší měkkýš žijící v České republice a je to 
chráněný živočišný druh.

Všechny škeble byly z kbelíků přendány do beden a následně převezeny do Dolejšího rybníku.
Celá akce trvala čtyři hodiny a za práci v nepříznivých podmínkách patří studentům velký dík. Spolupráce 

s okolními podniky a organizacemi je součástí praxe našich studentů.
Mgr. J. Plecitá, Mgr. J. Šteffková
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Studenti 1. B oboru Ekologie při záchranné akci vodních živočichů na Hořejším Padrťském rybníku 1.11.2012

15.2.2  SPORTOVNÍ KURZ TŘÍDY 2.A  3.C                                                                Mgr. J. Plecitá

se konal  17. – 21. 6. 2013 ve Višňové u Roztok. Jedná se o povinný sportovní kurz  SOŠ a SOU, který 
je součástí výuky tělesné výchovy 2. ročníků, a jehož hlavním cílem je seznámit studenty s různými 
druhy sportovních aktivit. 

Cesta tam i zpět  (cca 26 km) proběhla na kolech a absolvovali ji všichni studenti pod pedagogickým 
dozorem, odvoz bagáže byl zajištěn dodávkou. 

Ubytování jako tradičně v kempu Hájek na břehu Berounky u Roztok v dřevěných chatičkách.
Sportovní aktivity, které studenti absolvovali:  cyklistika, míčové hry (volejbal, fotbal),  dále softball, 

badminton a tenis, sportovní střelba, plavání, orientační běh. Plánovaná jízda na kánoích nebyla vzhledem 
k popovodňovému stavu řeky možná.

Sportovní kurz proběhl  bez úrazů i větších kázeňských přestupků a byl studenty i pedagogy hodnocen 
kladně.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2012/2013,   strana  -87-

Ze sportovního kurzu ve Višňové u Berounky poblíž Roztok
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15.2.3  Pomoc oblastem postižených povodní v červnu 2013 – Mgr. Alena Musílková

Mgr. Alena Musílková zorganizovala  zapojení žáků a zaměstnanců naší školy do humanitární sbírky
pro povodněmi postiženou obec Zálezlice na Mělnicku. Na základě telefonického kontaktu starosty
postižené obce uspořádala sbírku dezinfekčních a čisticích prostředků, gumových rukavic, balené 
vody a balených potravin pro úklidové čety v postižené obci. Věci jsme do Zálezlic 27.6.2013 od-
vezli školním autem s panem školníkem Václavem Krýlem.
 

Zaměstnanci a žáci školy zorganizovali sbírku, ze které byl pořízen materiál pro pomoc postiženým oblastem. Hlavním
materiálem byly čistící a desinfekční pomůcky, nářadí, ochranné pomůcky. Materiál byl odvezen do oblasti obce Zá-
lezlice na Mělnicku. 

. 

Sklad humanitární pomoci při přebírce materiálu da-
rovaného našimi učiteli a žáky. 

Školní Dacia se prodírá do obce Zálezlice
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15.2.4 Úspěchy našich žáků – sportovců ve školním roce 2012/2013                 Mgr. Karel Pangerl

V hodnoceném školním roce dosáhli naši žáci-sportovci na okresní úrovni výborných výsledků. 

Dne 27.9.2012 se zúčastnilo družstvo chlapců okresního kola v přespolním běhu v hořovickém lesoparku 
Dražovka. V konkurenci 6ti družstev středních škol okresu Beroun obsadilo hezké 2. místo, těsně za GVH 
Hořovice. Za naši školu běželi Matěj Časčevoj (4.A – celkový vítěz), Jakub Kašpar (4.C), Bohdan Ninadovych 
(3.A), Josef Bouček (1.A) a Michal Kubišta (4.C). 

Významná ocenění žáků školy za sportovní úspěchy ve školním roce 2012/2013

27.11.2012 proběhlo v Berouně okresní kolo v odbíjené. Naše družstvo ve složení Jakub Kašpar, Michal 
Kubišta, Michal Mottl, Robert Mourek,  Bohdan Ninadovych a Dominik Táborský. Družstvo obsadilo v 
konkurenci 7mi škol 1. místo, které zajistilo postup do prosincového krajského kola. To proběhlo v 
Neratovicích. Zde již naši narazili na silné týmy sportovních škol z Příbrami, Kladna a Benešova. Celkově 
jsme skončili na 9. místě. Na lepší umístění by bylo potřeba lépe sehraného družstva. 

Okresní kolo ve florbalu se hrálo v hořovické sportovní hale 15.3.2013. Z naší školy vedl družstvo Vojtěch 
Řechtáček (1.A), Václav Procházka, Josef Bouček, Viktor Pilo, Ondřej Huntier, Šimon Kopka, Ondřej Hejna, 
Michal Mottl, Robert Mourek, Jan Srp, Martin Štěpnička, Daniel Kunc, Jan Košťálek, Martin Kmenta(zkušený
hráč Red Dragons Hořovice Dominik Kebrle. Mezi školami okresu jsme obsadili 3. místo. 
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15. 3 Programy a projekty (nové i pokračující)- přehled:                     

1. Škola v průběhu roku pokračovala v řešení zásadních projektových aktivit. Výše jsou popsány 
aktivity školy, spojené s dokončením projektu  

2. Od dubna 2012 škola vstoupila do projektu Svazu strojírenské technologie – podpora výuky 
mechatroniky na středních školách. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů a zlepšení 
podmínek pro výuku oblasti mechatroniky v technických oborech. Identifikace projektu: 
CZ.1.07/1.1.32 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II - „Získání dovedností v 
oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a ucilištˇ“

Projekt „Mechatronika“ začal s hlavními aktivitami na jaře 2013. Jednou z klíčových positiv projektu pro 
naší školu byla dodávka dvou souprav laboratorních zařízení pro výuku vzduchotechniky. Dodávka v 
hodnotě cca 500tis. Kč byla uskutečněna na základě výběrového řízení, které administroval žadatel – Svaz 
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strojírenské technologie ve prospěch partnerů – 8mi škol Středočeského kraje. Bylo vybráno zařízení, 
dodané společností FESTO, která se specializuje na automatizaci výroby s využitím prvků vzduchotechniky. 

Ukázka dodaného zařízení FESTO. Na fotografii odborný učitel Ing. Václav Šos při sestavování obvodu s žáky oboru 
Nástrojař. 

Následně probíhají exkurze pedagogů i žáků školy ve vybraných strojírenských podnicích. Zde se 
seznamují s problematikou  nasazení konkrétních zařízení. 

Díky zapojení školy ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie a ČVUT Praha (Doc. Ing. Beneš), 
zpracovává učební osnovy projektu Mechatronika, které se začlení do  předmětu Praktické měření a 
mechatronika v rozsahu 60 hodin ročně. Souběžně s tím bude probíhat výuka mechatroniky též v rámci 
Mechaniky, Automatizace, Elektrotechnika a dalších předmětů. 

Projekty OPVK pro střední školy Středočeského kraje na PEF České zemědělské 
univerzity, Praha

3. Od března 2012 do prosince 2012 byla škola  partnerem a řešitelem tří projektů Provozně 
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze „Podpora moderních forem výuky na SŠ –  

-  využívání ICT ve výuce, číslo CZ.1.07/1.3.04/03.0013“ . Jde o projekt „Podpora moderních 
forem výuky na SŠ - využívání ICT ve výuce“. Aktivity projektu tvoří vzdělávání učitelů k výkonu 
specializovaných činností. Absolvováním kurzu získali tři učitelé oprávnění pro výkon 
specializovaných činností koordinátora ICT (Ing. Kebert, Ing. Rabochová).

Uvedená vzdělávací aktivita PEF ČZU Praha byla velmi přínosná i z odborné stránky. Výuka byla 
rozdělena do 5 odborných modulů, kdy kromě tradičních výukových témat a novinek z ICT byla řešena i 
problematika volného času dětí a mládeže, problematika výuky s mobilními zařízeními a problematika 
multimédií ve výuce. 
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1. Skupina učitelů 8mi středočeských škol při absolvování kurzu multimédií ve výuce v areálu ČZU Praha. Za 
naši školu byli v projektu Jan Barták, Ing. Vladimír Kebert a Ing. Věra Rabochová, všichni obhájili závěrečnou 
práci a získali oprávnění koordinátora ICT. 

Pokud hodnotíme trojici projektů České zemědělské univerzity, pak zcela jistě patří k  nejzdařilejším
absolvovaným odborným projektům s velmi kvalitním výstupem. 

Projekt s názven S2b  „ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 
– INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ „ je projektem na 
podporu konkurenceschopnosti absolventů školy s ICT gramotností.   Projekt pokračuje až do 
školního do roku 2013/2014. (CZ.1.07/1.1.32/01.0004) je realizován v rámci globálního grantu 
Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.
Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu mezi žáky středních škol a trhem práce. V rámci 
projektu budou realizovány následující aktivity:

• vytvoření webového portálu pro podporu komunikace mezi školami a aktéry na trhu práce; 
• vytvoření metodiky pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT; 
• realizace seminářů pro učitele a zaměstnavatele; 
• realizace přednášek pro žáky; 
• vytvoření multimediálních vzdělávacích modulů ve formě eLearningu; 
• realizace burzy pracovních příležitostí; 
• organizace veletrhů pracovních a vzdělávacích příležitostí ve Středočeském kraji. 

V roce 2013 pokračuje 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 roz-
hodování o vlastním uplatnění. Projekt velmi propaguje spolupráci se zaměstnavateli. 
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Ing. Alexandr Vasilenko z Katedry informatiky PEF ČZU Praha přednáší našim žákům o výhodách získaných ICT 
gramotností na trhu práce. 
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Projekt S2B řeší pod vedením kolektivu Katedry Infor-
mačních technologií PEF ČZU Praha kolektiv 8mi středo-
českých středních škol. 

V tabulce výňatek některých uskutečněných akcí z projek-
tu. Projektu je velmi bohatý a do této zprávy nelze popsat 
všechny aktivity. Snad postačí tvrzení, že projekt je svým 
obsahem velmi zdařilý a školám vyhovuje a plně zapadá 
do rámce prakticky všech RVP ve vyučování.  

15.3.1 Předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP
VK atd.); partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU

Z podpory MŠMT ČR zahájila  organizace v hodnoceném školním roce realizaci žádosti z programu OPVK 
1.5  „Peníze středním školám“ - projekt s názvem „Moderní technologie - nový přístup“ Registrační číslo 
CZ.1.07/1.5.00/34.0841 

Schváleno k 31.5. 2012, projekt začal dnem 1.6.2012. Strukturu financování a aktivit schválené verze 
žádosti uvádí tabulka:

Pro projekt je zásadní aktivitou 8 šablon III/2, ke kterým učitelé vytváří 24 sad (po 20 ks) – tedy celkem 
480 kusů digitálních učebních materiálů (DUM). Projekt startuje  své realizační aktivity   ve školním roce 
2012/13.

K praktickým cílům patří pořízení přístrojového vybavení pro síťovou laboratoř školy, pro výuku biologie a
chemie a též pořízení jedné odborné učebny - žákovských počítačů. 
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15.4 Zpráva o aktivitách enviromentální výchovy za rok  2012 - 2013(Ing. Jana 
Hudcová)

15.4.1  Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze
V listopadu 2012 se Zuzana Míčová a Jan Kotek ( 3. ročník OTŽP )  zúčastnili Středoškolské ekologické 

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

15.4.2 Každoroční tvorba projektů s různými náměty. 
Studenti 1.a 3. ročníku OTŽP vypracovali a prezentovali projekt na téma „Voda pro život.“ 
Třetí ročník vytvořil simulační hru o vybudování vodního díla na Berounce.
Prváci téma zpracovali a vytvořili divadelní představení, které  předváděli ostatním studentům naší školy 

a také jiných škol. např. Gymnáziu V. Hraběte Hořovice.

Foto z projektu „Voda pro život“
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15.4. 3  Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Voda pro život
Vzhledem k časové náročnosti se snažím témata spojovat. 

Nikola Havlíková (1.B)  prezentuje svou práci v projektu „Simulační hra Berounka“ 

 Účast na botanických akcích pořádaných Biologickou fakultou JČU v Českých Budějovicích.
Tyto kurzy jsou terénní a jsou výborným doplněním znalostí z botaniky. 
Veškeré znalosti jsou  využívám v práci koordinátora EVVO.

Úprava a trvalá péče o pozemek v areálu školy
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Studenti prvního a druhého ročníku  oboru OTŽP se starají o osázený pozemek. 

Zajištění a absolvování odborné praxe z biologie.
Na všech praxích zajišťuji odbornou i organizační část. Praxe umožní studentům získat mnoho informací a

znalostí.

Seznam realizovaných odborných praxí e ekologickou tématikou

15.4.4 Účast na setkáních a všech akcích Přidružených škol UNESCO .
Jako zástupce naší školy se účastním každoročního setkání „Škol UNESCO“a zajišťuji veškeré aktivity, 

které vyplývají z celoroční náplně (ŠU). Každoročně odesílám zprávu o činnosti a ta je pak zanesena  ve 
„Výroční zprávě Přidružených škol UNESCO v České republice“.

1) Zajištění a realizace exkurzí a přednášek
Exkurze: Botanická zahrada Praha

      Pivovar Plzeň
      Národní muzeum Praha
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      ZOO Plzeň
     Čistička odpadních vod

2) Účast na setkáních a všech akcích KEV ( Klub ekologické výchovy).
Jsem koordinátorkou ekologické výchovy na naší škole . Zajišťuji a plním veškeré povinnosti a činnosti 

vyplývající z této funkce. 
Jsme pilotní školou KEV a v letošním školním roce budeme obhajovat již čtvrtý titul „ŠKOLA 

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ I. stupně. Titul se uděluje školám, které svou činností a veškerými aktivitami 
zajišťují UR.

Titul Škola udržitelného rozvoje je dlouhodobou prioritou ekologických aktivit školy. Škola v příštím školním roce bude 
tento titul opět obhajovat. 

3) Vedení maturitních a seminárních prací .

4) Praxe Šumava
Se studenty 1.B a 2.B OTŽP jsem absolvovala týdenní odbornou praxi v NP Šumava. Praxe byla jako vždy 

velkým přínosem, protože studenti získali mnoho znalostí a dovedností.

5) Příprava a zajištění ekologické olympiády.
Na škole proběhlo školní kolo olympiády pro druhé a třetí ročníky a tři nejlepší  postoupili do okresního 

kola, které proběhlo v dubnu 2013 ve Vlašimi.

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

7) Realizace projektů
V roce 2011 jsem byla zapojena do tří projektů.

•Podpora výuky
•UNIV 2 KRAJE
•Ekologické vzdělávání pedagogů

8) Akreditace
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Podařilo se nám akreditovat kurz Terénní ekologie. V březnu 2013 jsme pilotovali kurz Terénní ekologie  
na ZŠ Plaňany.

15.4.5 Pobytová exkurze v CHKO Křivoklátsko Mgr. Jaromíra Šteffková

V týdnu od 22.4-26.4.2012 se studenti  2.B  oboru  OTŽP zúčastnili pobytové ekologické exkurze v CHKO 
Křivoklátsko. Informační centrum CHKO pro ně připravilo bohatý týdenní program, který byl veden 
odbornými lektory.

Studenti se seznámili s celou řadou zajímavostí křivoklátské přírody, historií tohoto území, praktickou 
ochranou v CHKO Křivoklátsko, která je biosférickou rezervací UNESCO.

V průběhu týdne navštívili naučnou stezku u Eremita a Brdatku, seznámili se s historií Hamousova statku 
a hradu Křivoklát.

 Samostatně vyplňovali testy zaměřené na botaniku, geologii, ekologii, lesnictví, které během pobytu 
řešili. Testy byly v závěru zhodnoceny a  výsledné známky se započítaly do klasifikace z odborné praxe.

Studenti 2.B během pobytu v CHKO Křivoklátsko

Ekologická olympiáda ve Vlašimi
Studenti ze 3.C Martin Klika,Míla Prošková a Jan Kotek ze  4.B
 se 20. – 22. 9. 2012 zúčastnili ve Vlašimi 17. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. 

V tříčlenném týmu se utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol 
zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost.

Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž, nýbrž zejména prohloubení motivace studentů o 
ochranu životního prostředí, jejich vzájemné seznámení a sdílení zkušeností, společného zájmu i zážitků. 
Ústředním motivem letošního kola byla „ochrana zvířat“. Studenti na toto téma nejen zpracovávali úkoly, 
ale také měli možnost se něco dozvědět a prohloubit své znalosti. Navštívili léčebný areál pro zvířata při 
Záchranné stanici pro živočichy v Pavlovicích a seznámili se hlouběji s některými konkrétními aspekty 
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ochrany zvířat díky večerní besedě s vedoucí záchranné stanice Bc. Michaelou Musilovou. V rámci 
praktických úloh se aktivně zapojili do výroby krmítek k zimnímu přikrmování 

ptactva a vytvořili plán opatření na ochranu zvířat, podporu biodiverzity na zahradě a budově 
plánovaného návštěvnického střediska evropsky významné lokality Blanice. Většina praktických výstupů 
studentů tak najde svá reálná uplatnění.

I když se naši studenti neumístili na předních místech, v konkurenci 14. škol si vedli velmi dobře.

Studenti Míla Prošková, Jan Kotek, Martin Klika

15.5  Aktivity pro kulturu a volný čas  (Mgr. Eva Vlčková)

Klub mladého diváka
Ve školním roce 2012/2013 bylo do klubu přihlášeno 34 studentů. Během roku zhlédli 3 představení 

v pražských divadlech :
4.prosince 2012  Švandovo divadlo – Crash u potoka
12.února 2013- Divadlo Rokoko Plný kapsy šutrů
3.dubna-Divadlo pod Palmovkou – Nájemníci pana Stana

Literární soutěž
Třídy 2. B a 3. B se zapojily do literární soutěže. Voda pro život. Na základě výsledků školního kola byly 

vybrány tři nejlepší práce a ty byly zaslány do celorepublikového kola.
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Exkurze do Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše
Mgr. Eva Vlčková a Mgr. Miroslav Karásek pro žáky třetích ročníků zorganizovali návštěvu  Památníku 

Karla Čapka ve Strži. Tuto exkurzi učitelé organizují tradičně každým rokem. Studenti vyslechnou poutavý 
výklad o životě a díle Karla Čapka, prohlédnou prostory vily a přilehlé zahrady. Tato exkurze patří k přípravě 
na maturitu z českého jazyka a literatury. 

15.5.1 FOTOSOUTĚŽ „GEOMETRIE KOLEM NÁS“   Mgr. J. Plecitá, Mgr. J.Hráchová

Kabinet matematiky vyhlásil fotosoutěž, jejímž cílem bylo přivést studenty k „vidění“ svého okolí 
z pohledu geometrie a tak ukázat, že je geometrie a potažmo matematika součástí běžného života 
(tvary, matematická zobrazení, tělesa,…).

Hodnotil se zejména nápad a celková kompozice fotografie, kvalita byla až druhořadá. Studenti 
používali k fotografování nejen fotoaparáty, ale např. i mobilní telefony, tablety apod.

Soutěže se zúčastnilo 10 studentů. 
Soutěž sponzoroval ředitel školy jako soukromá osoba a dále Rada rodičů SOŠ a SOU Hořovice.

Výsledky soutěže:
1. Lucie Havlíčková (2.A)     fotoaparát
2. Vendula Giňová (3.C)      flashdisk
3. Václav Nýdl (2.B)             flashdisk
4. Štěpánka Ebrová (1.C)    kalkulačka

Lucie Havlíčková Štěpánka Ebrová
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Václav Nýdl Vendula Giňová

15.6 Zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu 
s finanční podporou z fondů EU – UNIV2 kraje, UNIV 3

V průběhu hodnoceného období byla škola aktivní v projektu UNIV2. Projekt UNIV2 byl v průběhu roku 
úspěšně ukončen. Následuje aktivita v UNIV 3. Během roku se škola přihlásila k realizaci pilotáží  dvou 
projektových aktivit – programování CNC strojů a Ruční zpracování kovů. Pilotáž plánujeme na jaře 2014 
pro partnerskou firmu Kostal.  

15.6. 1 Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT -  projekt „IQ- Industry“

1)SOŠ a SOU Hořovice pokračuje v partnerství projektu IQ-Industry.  Stále se podílíme na naplnění smlouvy 
o partnerství a polupráci. Účastníci této smlouvy byli: SOŠ a SOU Hořovice, firma Mubea, spol. s r.o. a  Úřad 
práce Beroun.
2)Projekt IQ Industry je zaměřen na úspěšné absolvování programu dalšího vzdělávání učitelů odborných 
předmětů a praktického vyučování na témata technických inovací v průmyslových firmách, resp. EVVO 
z oblasti energetických úspor a využívání alternativních energií. Součástí projektu je vytvoření partnerských 
sítí k posílení spolupráce učitelů s odborníky firem z oborů poptávaných trhem práce. Cílem je podpořit 
tvorbu moderních školních vzdělávacích programů ke zvýšení kompetencí učitelů v souladu s měnícími se 
požadavky průmyslu na kvalifikaci absolventů škol.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2012/2013,   strana  -103-

15.7  Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších 
soutěžích, např. středoškolská odborná činnost, olympiády apod. (okresní, krajská,
celostátní, mezinárodní kola) – zhodnocení akce, výsledky žáků školy

15.7.1  Logická olympiáda                                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 počtvrté, zapojilo se   6 studentů. 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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15.7.2  Genius logicus
Této mezinárodní soutěže se naše škola zúčastnila již potřetí. 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 2012/2013 se z naší školy zúčastnilo 17 studentů. V soutěži bez měření času 
excelovala Miloslava Prošková (3.C) s 90% správných odpovědí (titul „vynikající řešitel“).

V soutěži  s měřením času se nejlépe umístily Barbora Jílková (1. A, 104. místo v ČR/431. 
v mezinár.umístění) a Miloslava Prošková (3. C, 117./457.) – obě stříbrný certifikát. 

Mgr. J. Plecitá

Diplomy Genius Logicus za rok 2012/2013
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15.7.3     II. ročník „Má dáti – Dal“  Mgr. Jana Plecitá

V hektickém předmaturitním období se konal na SOŠ Hořovice 2. ročník soutěže „Má dáti – Dal“. Soutěž 
vedla ing. Alena Chlustinová a byla určena pro studenty všech ročníků oborů Informatika v ekonomice a 
Ekonomika v podnikání, kteří prokazovali své znalosti a dovednosti v účetnictví.

Cílem soutěže bylo nejen najít nové účtařské přeborníky školy, ale také ukázat studentům, jak znalosti 
teorie úspěšně uplatnit v praxi.

Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou. V první části studenti prokazovali orientaci v zákonech 
spojených s účetnictvím a daněmi, a také znalost základních pojmů účetnictví. 

Ve druhé části účtovali konkrétní účetní případy.
V letošním roce máme tyto nejlepší účtaře:
4. A    Chlustinová Michaela, Křivancová Lucie, Boučková Petra
3. B     Lhotáková Jana, Chybová Sandra, Domanská Markéta
2. A     Frühauf Štěpán, Havlíčková Lucie, Bubeníčková Gabriela
1. A     Martínek Lukáš, Veselý Stanislav, Vimmerová Monika

    Blahopřejeme a těšíme se na 3. ročník.

Účastníci 2. ročníku soutěže „Má dáti – Dal“ - žáci druhého ročníku oboru Ekonomika a Podnikání
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15.8  Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, 
odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a 
dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání 
(Mgr. Alena Lhotáková, zást.  řed.  pro praxi)

15.8.1   Svářečská škola – doplňková činnost školy

Ve školním roce 2012/2013 bylo proškoleno v základních svářečských kurzech 135 W 1.1 CO2 celkem 18 
žáků SOŠ a SOU Hořovice.

Z řad veřejnosti bylo evidováno celkem 76 absolventů základních svářečských kurzů (různých metod),  
úředních zkoušek dle EN 287.1 bylo 31. Během roku 2012/2013 jsme organizovali 10 seminářů zaměřených 
k prodloužení platnosti svářečského průkazu. Tyto semináře absolvovalo celkem 155  svářečů. 

15.8.2  Školicí činnost pro odbornou veřejnost

Ve spolupráci s Domem techniky Kladno se konal výukový kurz programování CNC strojů (Heiden Hain a 
Fanuc) pro zaměstnance firmy AIR Čenkov. Program byl financován UP Příbram v rámci projektu 
Rekvalifikace. Kurz úspěšně ukončilo 8 účastníků zkouškou teoretickou tak i praktickým zhotovením 
předepsaného výrobku na CNC strojích. Rozsah kurzu byl 210 hodin výuky, z toho  na učebně 150 hodin, 
zbytek tvořila praxe. Kurz byl prostřednictvím Agentury „Dům techniky Kladno“ akreditován a absolventi 
obdrželi certifikáty o absolvování. Podobné kurzy škola plánuje akreditovat na MŠMT sama ve vlastní režii. 

15.8.3   Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, veletrhy středních škol  a dny otevřených dveří.

Pro veřejnost bylo uspořádáno 5 dnů otevřených dveří za účelem podání informací o nabízených oborech
a počtech přijímaných žáků. Dny otevřených dveří se konaly 23. a 24.11.2012 (pá a so);  14.12.2012 (pá);  
19.1.2013 a 2.2.2013 (so)  (od 9 do 12 hodin). Kromě toho škola uspořádala 2 expozice na burzách škol.

Škola  uspořádala v Rakovníku (14.11.2012) a Zdicích (2.10.2012) expozici na burzách vzdělávání středních škol.  Ven-
dula Giňová a Martin Klika mají službu v informačním stánku školy.
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16.Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení

V projektu UNIV 3 projevila zájem o práci v projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK), a to získat 
oprávnění autorizovaných osob k provádění zkoušek k získání dílčích kvalifikací. Zahájení činnosti se 
očekává v prosinci 2013 školením lektorů. Viz též 15.6 

17. Výchovné a kariérní poradenství

17.1 Výchovné poradenství ve školním roce 2012/2013 – Ing. Alena Chlustinová, 
výchovný poradce

Oblasti činnosti výchovného poradenství:

- informovanost žáků o možnostech jejich dalšího studia  na VŠ a VOŠ (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.)
- 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 dalšími výchovnými poradci na škole 
- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradnou pro rodinné vztahy, 
  obvodními lékaři aj. při řešení vzniklých problémů mezi žáky
- 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

17.2  Aktivity výchovného poradenství ve školním roce 2012/2013 - (Výchovné 
akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k 
výchově k humanismu )

3. září –                       GO kurz pro žáky 1. ročníků 
4. září 2012                 Místo konání: Hořovice.
                                   
11. září 2012               Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“
                                   Akce se zúčastnilo 10 dvojic ze třídy 3 B.
                                   Celkový výtěžek Kč 8.513,-- (příloha).
 
12. září 2012               Evropský diář (Generation Europe Foundation) – pro žáky 2. ročníků.                           
1. – 4. října 2012        Veřejný den firmy KUHN CENTER CZ, a. s. – žáci třetích ročníků 
poskytli pomoc při technickém školení této firmy.
 
2. – 3. října 2012        Burza škol Zdice – prezentace naší školy.
 
11. října 2012             Finanční poradenství jinak – přednáška firmy Partners pro žáky 4. A        
a 4. B třídy a žáky SOU na téma „Důchodová reforma“, „Zadlužení  domácností“.
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9. listopadu 2012        Celostátní sbírka – fond SIDUS (pro děti z nemocnice Praha Motol a Olomouc) –  

předměty prodávali 2 žáci třídy 3. B. Vybráno
 Kč 1.610,-- (příloha).
                        
13. listopadu 2012      Seminář k NSZ – zúčastnili se žáci 4. ročníků.
 
19. listopadu 2012      Maturitní trénink firmy SCIO (podzimní termín) – zúčastnili se žáci 4. ročníků.
 
21. listopadu 2012      Možnost uplatnění v ICT – přednáška zástupce ČZU Praha 
Ing. Vasilenka pro žáky 3. ročníků.
 
26. listopadu 2012      Celostátní sbírka Červená stužka. Akce se zúčastnilo 10 dvojic 
třídy 3. A. Vybráno Kč 4.502,--.
 
27. listopadu 2012      Celostátní soutěž v účetnictví – zúčastnili se žáci 3. a 4. ročníku ekonomického 

oboru.
 
30. listopadu 2012      Jak správně finančně vzdělávat – účast na konferenci VŠE Praha.
 
7. prosince 2012         Testování intelektových schopností – akce firmy CERMAT se zúčastnili žáci 4. 

ročníků.
 
12. prosince 2012       Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy – Praha.
 
29. – 30. ledna 2013   GAUDEAMUS – 6. Ročník Mezinárodního veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání Praha. Veletrhu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.
 
31. ledna 2013            Přednáška vzdělávací agentury TUTOR – zúčastnili se žáci 
4. ročníků.
 
20. – 22.února 2013    Nauč se učit se – projekt organizace Nautilus. Projektu se zúčastnilo 250 žáků 

všech ročníků školy.
 
22. – 23. února 2013  Maturitní trénink firmy SCIO – zúčastnili se žáci 4. ročníků.
 
7. března 2013            Maturity nanečisto – zúčastnili se žáci 4. ročníků.
 
12. března 2013          Výchovně-vzdělávací program „S tebou o tobě“ – žáci 
                                    1. ročníků.
14. března 2013          Maturitní trénink firmy SCIO  (jarní termín) – zúčastnili se žáci 
4. ročníků a 3. ročníků.
 
14. – 15.března 2013 Lingua Show – mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh v Praze – zúčastnili se žáci

4. ročníků.
 
14. – 15.března 2013 JOBS EXPO – 3. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí – Praha. 

Veletrhu se zúčastnili žáci 4. ročníků.
 
25. března 2013          Projekt Šance – pro komerčně a sexuálně zneužívané děti a mládež.
                                   Sbírky se zúčastnilo 10 dvojic třídy 2. A a 3. C. 
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3. – 4. dubna 2013      2. ročník soutěže v účetnictví „Má dáti – Dal“. Soutěže se zúčastnili žáci 1. – 4. 
ročníků ekonomického oboru (příloha).

 
6. – 19. května 2013   Výstava fotografií „V zámku a podzámčí“ – při organizaci výstavy pomáhalo 18 

žáků naší školy.
 
15. května 2013          Český den proti rakovině
                                    Zúčastnila se třída 2. A.
 
20. června 2013          Požadavky na absolventy SŠ pro práci v centru sdílených služeb – přednášky 

společnosti SAP na ČZU v Praze se zúčastnili žáci třídy 3. A a 3. B (příloha).
 

17.3 Aktivity primární prevence ve školním roce 2012 – 2013
(Mgr. Dana Kučerová, pracovník primární prevence )

     Primární prevence SPJ ve šk. roce 2012 – 2013 sledovala mj. následující cíle: 

• prevenci/minimalizaci šikany a agresivního chování,
•  boj proti absenci a záškoláctví,
•  prevenci zneužívání návykových látek.

 
     V úvodu školního roku proběhl adaptační GO kurz 1. ročníku. 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 prevenci. 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. a 2. ročníku se zaměřila na právní kvalifikaci závislostí, kyberšikanu a 
sociální gramotnost. Ve 3. ročníku bylo obsahem besedy s příslušnicí Policie ČR zvyšování právního vědomí 
a bližší seznámení s prací Policie ČR. 

     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.

     Zejména třídní učitelé pracovali na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů nebo se snažili 
již existující dobré vztahy udržet.

     V červnu 2013 proběhlo monitorování SPJ. Výsledky tohoto průzkumu jsou východiskem pro primární 
prevenci SPJ v nadcházejícím školním roce.   
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18. Ú  daje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách  

V hodnoceném školním roce proběhla ve škole komplexní inspekce. Inspekční tým ve složení Ing. Pavel 
Čámský, PhDr. Zdeněk Košťál, Mgr. Marie Richterová, Ing. Dana Drlíková vydal dne 29.5.2013 následující 
inspekční zprávu : 

Signatura vydané veřejně dostupné inspekční zprávy a závěry v ní uvedené
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1  9. Další činnost školy                                               (  Ing. Alena Chlustinová  )  

Ing. Alena Chlustinová organizuje na škole již tradičně celou řadu příspěvkových a charitativních sbírek. Jednou z nich 
je Světluška

Škola pro tento fond vybrala ve veřejné sbírce 1610,-- Kč
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19.1 Školská rada ve školním roce 2012/2013

Školská rada se v daném školním roce sešla celkem třikrát  (23.9.2011, 6.12.2011, 21.2.2012) a 
zabývala se školním řádem, hospodařením školy, výroční zprávou, výsledky maturit, konkurzem na obsazení
vedoucího pracovního místa na ředitele školy a dostavbou areálu dílen v Tlustici. 

Školská rada se už v předcházejících obdobích ztotožnila s dlouhodobým záměrem ředitele školy 
(podpora investic do nových dílen a budov, uvedení do souladu potřeb regionu a vzdělávací nabídky školy) a
v tomto duchu ředitele školy nadále podporovala. Přístup ředitele školy k práci školské rady byl vždy 
vstřícný. 

20. Ekonomická část výroční zprávy

20.1  Zhodnocení stavu ekonomických údajů hospodaření z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace 

zřízena k 31.12.2012                                                                           (Jaroslava Moulisová, ekonomka 
školy)

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 2012 k 31.12. činily celkové náklady hlavní činnosti 27 476 530,72  Kč, výnosy hlavní činnosti 
27 374 889,10 Kč včetně položek jak nákladových tak i výnosových na projekt EU. Organizace vykázala 
celkem záporný hospodářský výsledek ve výši - 101 641,62 Kč, tento hospodářský výsledek bude kryt 
ziskem doplňkové činnosti tj. 215 675,68 Kč, jak je navrženo v přehledu o hospodářském výsledku za rok 
2012.

V doplňkové činnosti k 31. 12. 2012 činily celkové náklady 877 602,12 Kč a  výnosy 1 093 277,80 Kč, tudíž 
hospodářský výsledek činí + 215 675,68 Kč.

 K 31.12.2012 škola nezajistila krytí investičního fondu finančními prostředky zjištěním poměru stavu 
peněžních prostředků se zohledněním stavu pohledávek a závazků k 31.12.2012 a závazků 
z pracovněprávního vztahu z mezd 12/2012, sníženo výsledkově ve výši vytvořených odpisů DHM za r. 2012 
ve výši 985 121,-- Kč  a tím byl upraven hospodářský výsledek k 31. 12. 2012.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………   13 749 738,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost dle § 192 ZP .......          24 015-- Kč
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………    4 579 636,-- Kč
Příděl do FKSP: …………………………………………………       134 313,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, předpl.novin a časopisů, cestovné, náklady 

na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, prac.oděv,obuv, odměny předsedů mat.komise :                      
…….......................................................... 191 136,50 Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:

Dotace na základě rozvojového programu MŠMT na r. 2012 „ Podpora organizace a ukončování 
středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ pod UZ 
33034 byla poskytnuta v celkové výši 34 830,-- Kč. Finanční prostředky použity na platy pedagogů, kterých 
se to týká včetně odvodů na zdr. a soc.pojištění a přídělu do FKSP.

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 
zatím nečerpali tento příspěvek, převeden do rezervního fondu k čerpání v příštích letech.
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20.2  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 . 2012 .………………………. .  877 602,12  Kč
Celkové výnosy DČ činily k   31.12. 2012   ………………………. 1 093 277,80 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   ……………………………………………………     +  215 675,68  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..   +  124 547,30 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………..   +    88 964,56 Kč
Pořádání kurzu v strojírenském oboru SOU : ...................................   +      4 144,64 Kč
Výuka jízdy traktorem:  ……………………………………………   +      1 381,78 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………..   -       3 362,60 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………..   +  215 675,68 Kč

20.3. Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2012 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 5 797 535,97 Kč bez poskytnutých prostředků 

z příjmů z pronájmu- UZ 00040 nám byly zvlášť účelově přiděleny tyto finanční prostředky:
- příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-12/2012 pod UZ 004 (stipendia)        
ve výši 231 000,-- Kč , vyčerpáno k 31.12. 2012  194 200,-- Kč, vráceno 36 800,-- Kč
-  příspěvek na nájemné ve výši 304 980,-- Kč, vyčerpáno k 31.12. 2012  295 691,97 Kč,  
   vráceno 9 288,03 Kč.
-  příspěvek na výměnu oken pod UZ 00901 ve výši 998 400,-- Kč, vyčerpáno na základě dodavatelských 

fa za výrobu a montáž výměny oken ve výši 938 992,-- Kč a za inženýrskou činnost této akce ve výši 
59 408,-- Kč. tj. celkem vyčerpáno 998 400,-- Kč

 Příspěvek na odpisy DHM v roce 2012 nebyl přidělen. K 31. 12. čerpáno 985 121,-- Kč.
Schválený odpisový plán na r. 2012 RK SK usnesením č. 018-04/2013/RK ze dne 28.1.2013 činí  Kč 985 

121,-- včetně změny plánu účetních odpisů r. 2012 .

Z provozních prostředků bylo pořízeno, co se týče větších položek : 
1)   profilová deska                                                                                                15  322,-- Kč
2)   varný termos na kávu                                                                                        5  228,-- Kč
3)  stůl mycí dvoudřez                                                                                           13  920,-- Kč
4)  vysavač Rowenta                                                                                               3  358,-- Kč
5)  žebřík hliníkový                                                                                                 2  799,-- Kč
6)  tiskárna HP                                                                                                        3  704,-- Kč
7)   radio CD přehrávač Panasonic                                                                         2  229,-- Kč
8)   kopírka Xerox                                                                                                  4  200,-- Kč
9)   termonádoby a  termoport pro ŠJ                                                                    5  925,-- Kč
10) školní židle, stoly                                                                                          61  417,20 Kč
11) kráječ na knedlíky                                                                                             3  490,-- Kč
12) tiskárna HP LJ                                                                                                   4  203,-- Kč
13) notebook repas                                                                                                  6  879,-- Kč
14) 10 ks PC + 10 ks monitorů LCD                                                                   161 575,-- Kč
15) autodesk-autocad + inventor                                                                           48  756,-- Kč
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16) 13 ks licencí na WINDOWS PRO 8 64 BIT                                                  46 332,-- Kč
17)  13 ks licencí na OfficeProPlus 2013                                                             27  908,50 Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
                                           
1)  oprava zařízení (kuch.zař.,kopír.stroje,posil.stroje)                                         36 082,-- Kč
2)  zhotovení přívod.kabelů pro učebnu PC                                                          12  443,-- Kč
3)  servisní kontrola a oprava kotlů ve ŠJ                                                                2  400,-- Kč
4)  proviz.připoj.budov a vodoinstalatérské práce v areálu Tlustice                       6 631,20 Kč
5) servis a oprava služeb.aut                                                                                    8  094,--  Kč
6) elektrorevize převezených a nainstalovaných strojů z SOU Osek                    82 500,--  Kč
7) revize kotelny a kotlů v čp.100 a 387                                                               16 313,67 Kč
8) revize úpravny vody v kotelně čp.100 a požár.vodovodu čp.387                       4 508,-- Kč
9)   revize has.přístrojů a požárních vodovodů                                                         5  899,08 Kč
10) kontrola dodržování předpisů PO                                                                       5  960,-- Kč
11) oprava SAT přijímače na DM                                                                            4  023,33 Kč
12) oprava hasíc.přístrojů                                                                                       6  926,42 Kč
          

20.4 Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením RK č. 15-08/2012/RK ze dne 20. 2. 2012  byly schváleny akce:  
- akce č. 105 415 3007-2012 - Výměna  podlah, nábytku a techn. vybavení  z neinvestičních prostředků    

130 000,-- Kč                                                                                                                  
Plánované čerpání:  -     na výměnu podlahové krytiny v učebně ICT v půdní vestavbě budovy 
na pořízení zvláštní skříně (tzv. „RACK“) pro umístění zařízení rozvodu počítačové sítě
na pořízení repasované výpočetní techniky – počítačové komplety
Byl podán provozní záměr ke schválení a po té  čerpány prostředky z příjmu z pronájmu, tj. v říjnu a 

listopadu 2012.
Ve výši dodavatelských fa čerpány neinvestiční prostředky v celkové výši 129 993,-- Kč, a to
- za dodávku a montáž koberce do učebny ICT na               Kč 40 543,--
- za komponenty k PC na                                                      Kč 89 450,--
 

20.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k  31. 12. 2012:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …....................................     98 397,-- Kč. Položky této 
skladby jsou převážně splatné v 1/2013. Pohledávky pochází z daného účetního období až na pohledávky za 
stravné 3 žáků ZVŠ Hořovice a 1 žáka SOU z r. 2009 a 2010. Zaslané upomínky  nepřijali a vrátili se nám zpět.
Dále pohledávka za stravné 2,3/2012 1 žáka SOŠ ve výši 520,-- není také uhrazena. Na tyto nevymahatelné 
pohledávky ve výši 2 910,-- Kč vytvořeny opravné položky.

Účet 31101 – Odběratelé bývalého ŠS Hořovice …        54 815,89 Kč
Dle saldokonta ŠS Hořovice / zrušeného v roce 1999/ je v soudním řízení pohledávka – p. Voříšek – 

pronájem zvířat 344 113,10 Kč. Dědické řízení po V.Voříškovi není dosud pravomocně ukončeno. Byla 
udělena plná moc advokátu JUDr. Knížkovi k zpracování příslušné přihlášky do dědického řízení p. Voříška. 
JUDr. Knížek podal přihlášku a dle jeho sdělení nemovitý majetek po zemřelém povinném bude dražen a 
pak lze očekávat, že v rámci rozvrhového řízení by se měla alespoň zčásti uspokojit pohledávka školy.

Dne 16. 2. 2012 proběhlo projednání dědictví po V. Voříškovi soudním komisařem. Majetek, který byl 
získán po prodeji věcí patřících do dědictví byl předmětem dobrovolné dražby. Z výčtu celkových 
pohledávek věřitelů s ohledem na stav aktiv V. Voříška bude naše pohledávka uspokojena jen z části. 
V souladu s platnými právními předpisy bude postupováno redukcí. Ohledně rozvrhového řízení vydal 
okresní soud usnesení, které doručil všem účastníkům řízení. Z důvodu zůstatku na ú. po V. Voříška po 
uspokojení přednostních pohledávek bude naše pohledávka uspokojena poměrnou částí stanoveným 
koeficientem, a to ve výši 289 297,21 Kč.  Tuto částku jsme obdrželi na náš účet. Zůstatek neuspokojené 
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pohledávky ve výši 54 815,89 jsme navrhli k odpisu jako nedobytnou pohledávku. Od KÚSK jsme zatím 
neobdrželi souhlas k odpisu.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: .................                    39 739,50 Kč. Pohledávky pochází z daného 

účetního období až na pohledávku vymáhanou  soudní cestou:
Fa  firmy V. Dudl Osek v celkové výši ...............  14 757,50 Kč za podnájem nebyt.prostor od
7/2005 do 2/2006. Usnesením OS Beroun ze dne 10.4.2008 byla nařízena exekuce a dosud 

neuskutečněná a daná exekuce je exekutora. Dle sdělení  ČSSZ Praha 5 není možné srážky z důchodu V. 
Dudla zařídit, neboť na majetek povinného byl usnesením Krajského soudu v Praze vyhlášení konkurs. 
Z toho důvodu byla exekuce pozastavena, aby nenarůstaly další finanční náklady. V současnosti čekáme na 
návrh JUDr. Knížka k zastavení výkonu rozhodnutí OS Beroun. 

___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………  127 562,-- Kč, z toho je pohledávka:   
- Ubytování na DM z 1/2010 – M. Bajusz  ............                     3 671,-- Kč
  Jedná se o zůstatek nevymahatelné pohledávky ubytovaného, bytem Somotor Véč –                  Slovenská

republika. Dle vyjádření advokátky Mgr. Wachtlové -  k vzhledem, že se jedná o slovenského státního 
příslušníka s trvalým pobytem na území SR je potřeba podat žalobu na zaplacení k příslušnému soudu na 
Slovensku a k tomu soudní poplatky, odměna akvokátovi za zastoupení a paušální poplatky a dále možností 
pohledávky postoupit exekučnímu řízení, by zcela celkové náklady na vymáhání pohledávky 
několikanásobně převýšily danou pohledávku. Na doporučení pohledávku jsme navrhli k odpisu. Od KÚSK 
jsme zatím neobdrželi souhlas k odpisu. 

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

Účet 31501 -Ostatní pohledávky:  ………………….       78 958,63  Kč
- Pohledávka vůči Jakubovi Hejdovi ve výši 75 000,-- Kč. Jedná se o zaplacenou zálohu dle smlouvy o dílo

na stavební práce Přestavby šatny a klubovny DM v Masarykově ul.čp.387, Hořovice. Pro neplnění dané 
smlouvy jsme byli nuceni od ní odstoupit a pohledávku jsme podstoupili Advokátní kanceláři Mgr. 
Wachtlové. Dle sdělení ze dne 14. 1. 2009 byl podán návrh na nařízení exekuce a byl pověřen jejím 
provedením exekutor Mgr.Tomáš Pospíchal.

- pohledávka vůči DČ ve výši 3 958,63 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za období 
10-12/2012, splatná v 1/2013

Účet 31590 – Ostatní pohledávky:  ...........................              63 589,72 Kč
Jedná se - o refundaci mezd  12/2012  z doplňkové činnosti ve výši 5 943,-- Kč. Uhrazeno v 1/ 2013
                - o náhradu nákladů z DČ za režie DČ za 1-12/2012 ve výši 57 646,72 Kč. Uhrazeno v 1/2013.

účet 32101 - Dodavatelé …........................................            771 538,40 Kč
Faktury z 12/ 2012,  uhrazené v 1/ 2013.

účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........                  960,-- Kč
Faktury z 12/2012, uhrazené v 1/2013.

Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………           58 848,53 Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za IV/Q ve výši 12 660,-- Kř a vratky účelových dotací – 
- ONIV přímé-nevyčerpaná OPPP                   100,50 Kč
- nevyčerpaná stipendia                                36 800,-- Kč
- nevyčerpané nájemné                                   9 288,03 Kč
__________________________________________________________________________

  Investiční akce 
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Schválené použití investičního fondu v r. 2012 celkem                             83  000,-- Kč

Usnesením č. 048-06/2012/RK ze dne 6.2.2012 rada kraje schválila užití IF na nákup myčky do školní 
jídelny do výše 41 tis. Kč a na přeložku vedení el. energie do výše 42 tis. Kč.

Čerpání:

V 2/2012 byla pořízena myčka na nádobí do výdejny jídel v dílnách Tlustice ve výši 40 920,-- Kč – viz fa č. 
12046 ze dne 22.2.2012-  dodavatel Vl.Ungr, Chaloupky

V 4/2012 byl zřízen přívod el. en. do starých objektů Tlustice ve výši 42 000,-- Kč 
- viz fa č. 120100125 ze dne 30.3.2012 – dodavatel ELPIS elektro s.r.o., Hořovice
  
    
Investiční akce „ Novostavba výukového pavilonu dílen SOŠ a SOU Hořovice        

registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/25.00418

Rozpočet schválený benefitem v celkové výši 45 447 000,-- Kč, z toho neinvestiční prostředky činí 
1 722 191,-- Kč. Projekt je financován třemi způsoby:

od zřizovatele spolufinancováním a dofinancováním  
od ROP předfinancováním

K 31. 12. 2012 profinancováno celkem investičních prostředků 43 080 999,40 Kč.
           
S výstavbou nového pavilonu dílen pro učiliště SOŠ a SOU Hořovice se mělo začít již v roce 2009, ale po 

odvolání jednoho ze zúčastněných dodavatelů ve výběrovém řízení bylo toto řízení zrušeno a bylo 
vyhlášeno nové. Z tohoto důvodu se téměř o rok opozdil začátek stavby,

takže po novém výběrovém řízení byly první stavební práce započaty v únoru 2011 s tím, že stavba 
budovy by měla trvat cca 6 měsíců, aby byla připravena na instalaci strojů a zařízení.

Projekt na akci nebyl k 31. 12. 2011 ukončen, předpokládalo se ukončení v 2/2012.
Projekt na akci je nyní ukončen. V květnu 2012 byla vypracována 2. monitorovací zpráva a odevzdána 25. 

5. 2012. Na základě 1. monitorovací zprávy jsme v dubnu 2012 obdrželi vrácené investiční a neinvestiční 
prostředky, tím byla snížena půjčka vůči KÚSK. V měsíci dubnu ještě proběhly zbývající platby za strojní 
vybavení a od KÚSK jsme obdrželi zbývající prostředky na dofinancování a předfinancování projektu. Na 
základě 2. monitorovací zprávy jsme v září 2012 obdrželi vrácené investiční a neinvestiční prostředky, tím 
byla snížena půjčka vůči KÚSK. Celkem jsme obdrželi na základě monitorovacích zpráv – neinvestiční 
prostředky ve výši 995 893,38 Kč a investiční prostředky ve výši 20 966 564,65 Kč, u inv.prostř. jsme 
obdrželi o 5 132 761,04 Kč méně. Bylo vydáno rozhodnutí o provedení finanční korekce výdajů na veřejnou 
zakázku uvedeného projektu ve výši 25 % z podílu veřejných zdrojů ROP SČ na spolufinancování výdajů 
přímo souvisejících s uvedenou veřejnou zakázkou. Finanční korekce je v řešení Středočeského kraje. Částka
ve výši 5 132 761,04 Kč tedy zůstala jako nesplacená půjčka v KZ ú. 289.

V současné době je stavba dokončena, zkolaudována a předána do používání. K 13.4.2012 byla 
nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. 

Investiční akce „ Přestavba DM na pedagog.-psychologickou poradnu“ Masarykova 
387

Schválený investiční záměr ZK usnesením č. 43-16/2011 ZK ze dne 6.6.2011, evidenční č. akce 
1053111017-2011/5011633 ve výši 2 000 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

V roce 2011 čerpáno na projektovou dokumentaci ve výši 101 500,-- Kč.
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Vzhledem ke zjištění stavu nabízeného výtahu, který neodpovídá stanoveným normám a bezpečnosti na 
základě vypracované projektové dokumentace oznámil tuto skutečnost ředitel školy na KÚSK k posouzení.  
Schválená částka  ve výši 2 000 000,-- Kč tudíž nebude postačovat na realizaci této akce. 

Investiční akce „ Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387“

Schválený investiční záměr ZK usnesením č. 43-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011, evidenční č. akce 
1053111020-2011/5011636 ve výši 900 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

V roce 2011 a v I. pololetí 2012 nečerpáno. Prvotně mělo dojít k souběhu s akcí „ Přestavba DM na 
pedag.-psychologickou poradnu (Masarykova 387)“.

Akce realizována v prosinci 2012. Byla provedena rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387 
Hořovice. Na základě dodavatelské fa ze dne 11. 12. 2012 T. Chalupy, Beroun bylo čerpáno včetně RPDP za 
práce ve výši 854 606,-- Kč a dodavatelské fa  Inženýring Praha ze dne 11. 12. 2012 za zpracování 
dokumentace a technický dozor ve výši 39 960,-- Kč. 

Celkové čerpání investičních prostředků na rekonstrukci střechy činí 894 566,-- Kč s DPH.

Investiční akce „ Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice č.p. 28 pro školské potřeby“

Usnesením č. 62-21/2012/ZK ze dne 19. 3. 2012 byla schválena investiční akce č. 105 341 1001-
2012/31/2012/I-ŠKO ve výši 2 236 530,-- Kč z investičních prostředků kraje.

Prozatím neproběhla realizace této akce. Je v jednání Středočeského kraje, zda tyto prostředky budou 
skutečně uvolněny na uskutečnění této akce. 

Investiční akce „ Pořízení žaluzií do dílen SOU Tlustice“

Usnesením č. 039-33/2012/RK ze dne 10. 9. 2012 byly schválené investiční prostředky z příjmů 
z pronájmu ve výši 55 000,-- Kč na akci č. 1051153132-2012.

Na základě dodavatelské fa V.Silan Praha 5 ze dne 26.11.2012 bylo čerpáno za dodávku a montáž žaluzií 
ve výši 40 880,-- Kč.

3.7  Provedení finančních kontrol v roce 2012

Ve dnech 1. 2. do 3. 2. 2012 byla provedena veřejnosprávní  kontrola na základě protokolu č. 1/S/2012. 
Kontrolované období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Kontrolou byl zjištěn nesoulad stavu účtu FKSP a stavu běžného účtu FKSP. Nepokrytí okruhu FKSP jsme 
zanášeli po dobu 10 let (doba povinné archivace dokladů) do komentáře k protokolu o vazbách. Vyjádřením
kontrolované osoby k protokolu č. 1/S/2012 o výsledku veřejnosprávní kontroly budeme zdůvodňovat 
v souladu se zákonem 563/1991 v platném znění v příloze č. 5 A.6 až do doby vyřešení postupu ve věci krytí 
FKSP. Nesoulad finančního krytí a stavu účtu FKSP není věcí kontrolované organizace. Nesoulad vznikl 
k 1.8.1999 při sloučení ŠS Hořovice Tlustice se SZeŠ Hořovice z rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 26418/99-II/2 ze 
dne 28.6.199, kde se uvádí, že právní následník organizace slučované je povinen převzít všechna práva, 
povinnosti a závazky organizace slučované tím, že účetnictví slučované organizace bylo začleněno 
převodovým můstkem do účetnictví SZeŠ Hořovice, IČ 47558504.

Nepokrytí bývalým ŠS Hořovice činí 569 948,42 Kč.
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20.2  Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena 
k 30.6.2013

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

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

V roce 2013 k 30.6. činily celkové náklady hlavní činnosti 13 799 892,19  Kč, výnosy hlavní činnosti 12 575 513,55
Kč . Organizace vykázala celkem záporný hospodářský výsledek ve výši  1 224 378,64 Kč. Co se týče ztráty v oblasti
provozních výdajů, zde finančně nekryjeme investiční fond ve výši odpisů DHM 1 397 859,-- Kč z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Po zohlednění transferového podílu z odpisů DHM pořízeného z prostředků ROP na ú. 67201 ve
výši 416 472,-- Kč se nekrytí odpisů DHM snižuje na částku 981 387,-- Kč. 

Dále nedostatek rozpočtových zdrojů pro zajištění chodu na běžný provoz školy se projevuje v nákladech na povinné
revize, opravy havarijního stavu, implementace systému PAP do účetnictví, povinnost zajištění energetických štítků
budov – viz žádost ze dne 9. 7. 2013 o navýšení rozpočtu na povinné a nezbytné výdaje a opravy ve výši 321 tis. Kč.

V oblasti prostředků na přímé výdaje prozatím vykazujeme úsporu ve výši 450 972,97 Kč.

V doplňkové  činnosti  k 30.  6.  2013  činily  celkové  náklady  286 534,23  Kč a   výnosy  557 975,08  Kč,   tudíž
hospodářský výsledek činí  +  271 440,85  Kč.

 

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………     6 690 640,-- Kč 

(včetně OPPP a odstupného)

OPPP – UZ 33031 – EU peníze stř.šk.-šablony ..........................           44 800,-- Kč

Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost dle § 192 ZP .......          21 033,-- Kč

Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………    2 247 774,-- Kč

(včetně pojištění z OPPP – UZ 33031 )

Příděl do FKSP: …………………………………………………        69 612,-- Kč

Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, předpl.novin a časopisů, cestovné, náklady na DVPP,
zákonné  pojištění  pracovních  úrazů,  prac.oděv,obuv,  odměny  předsedů  mat.komise  :
…….......................................................... 117 175,03 Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:

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 
zatím nečerpali tento příspěvek, převeden do rezervního fondu k čerpání v příštích letech. Z této částky 
k 30. 6. 2013 čerpány prostředky na dohody včetně odvodu na sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 
53 504,-- 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.

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.
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Celkové náklady DČ činily k 30.6 . 2013 .………………………. .  286 534,23  Kč

Celkové výnosy DČ činily k 30.6.2013   ………………………. . .  557 975,08  Kč   

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

HV = Zisk   ……………………………………………………     + 271 440,85  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tento HV vznikl zejména následující činností :  

Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………+   49 065,40 Kč 

Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………+ 208 699,48 Kč    

Pořádání kurzu v strojírenském oboru SOU : .................................+   16 545,33 Kč

Výuka jízdy traktorem:  …………………………………………  +        412,81 Kč

Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: …………………….-     3 282,17 Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ……………………………………………………….+  271 440,85 Kč

3.3. Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy

V roce 2013 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 4 571 624,-- Kč  nám byly zvlášť účelově přiděleny tyto
finanční prostředky:

- příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-6/2013 pod UZ 004 (stipendia)        

ve výši 237 400,-- Kč , vyčerpáno k 30.6. 2013  131 200,-- Kč

-příspěvek na nájemné ve výši 304 980,-- Kč pod UZ 007, zasláno k 30.6. 2013 Kč 152 500,--, vyčerpáno k 30. 6.
2013  99 520,-- Kč 

           

Příspěvek na odpisy DHM v roce 2013 nebyl přidělen. K 30. 6. čerpáno 1 397 859,-- Kč.

Schválený odpisový plán na r. 2013  RK  usnesením č. 018-11/2013/RK ze dne 25.3.2013 činí  Kč 2 777 068,--  .

Z provozních prostředků bylo pořízeno, co se týče větších položek : 

1)   regálová sestava                                                                                              10 249,-- Kč

2)   3 ks PC                                                                                                            52 740,-- Kč

3)   12 ks PC DELL včetně monitorů LCD 17                                                      18 000,-- Kč

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

                                           

1)  oprava objednávkového boxu pro ŠJ (bez DPH)                                              9 791,68 Kč

2)   opravy a údržby kotlů v budovách                                                                 29 320,50 Kč

3)   oprava a údržba kopírky Canon                                                                     10 708,50 Kč

4)   oprava valníku za traktor                                                                                35 799,-- Kč

5)   malování 2 učeben                                                                                            8 440,-- Kč

6)   rekonstrukce vodovodní stoupačky na DM                                                    48 259,-- Kč

7)   revize kotelny, kotlů, expanzního automatu, posil.strojů                               28 942,62 Kč  

8)   revize elektroinstalace, elektrospotřebičů a nářadí v čp.100 a 387              134 321,65 Kč

                                                              

          

3.4 Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:

UZ 040

Usnesením RK č. 008-06/2013/RK ze dne 11. 2. 2013  byly schváleny akce:  



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2012/2013,   strana  -120-

- akce č. 105 415 3009-2013 - Výměna  podlah, nábytku, nákup techn. vybavení, stavební úpravy prostor školy 
z neinvestičních prostředků                                              43 000,-- Kč

Plánované čerpání: 

                                  - na pořízení kamerového bezpečnostního systému se záznamovým        zařízením do dílen
Tlustice

 -  na pořízení výdajového pultu – pojízdná vodní lázeň na uchování

teploty polévek a omáček 

Byl podán provozní záměr ke schválení a po té  čerpány prostředky z příjmu z pronájmu, tj. v červnu 2013.

Ve výši dodavatelských fa čerpány neinvestiční prostředky v celkové výši 43 000,-- Kč, a to

- za dodávku a montáž kamerového bezpečnostního systému se záznamovým zařízením

   ve výši 24 235,-- Kč, z toho čerpáno -  z příjmu z pronájmu                             Kč 13 972,10

                                                               -  z provozních prostředků rozdíl            Kč 10 262,90                             

- za výdajový pult – pojízdná vodní lázeň                                                             Kč 29 027,90

 

3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2013:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …......... 90 169,-- Kč. Položky této skladby jsou převážně splatné
v 7/2013. Pohledávky pochází z daného účetního období až na pohledávky za stravné 3 žáků ZVŠ Hořovice. Zaslané
upomínky  nepřijali a vrátili se nám zpět. Dále pohledávka za stravné 2,3/2012 1 žáka SOŠ ve výši 520,-- není také
uhrazena. Na tyto nevymahatelné pohledávky ve výši 2 494,-- Kč vytvořeny opravné položky.

___________________________________________________________________________

Účet 31102 – Ostatní odběratele: ..............................         43 800,50 Kč. Pohledávky pochází z daného účetního 
období až na pohledávku vymáhanou  soudní cestou:

Fa  firmy V. Dudl Osek v celkové výši ...............  14 757,50 Kč za podnájem nebyt.prostor od

7/2005 do 2/2006. Usnesením OS Beroun ze dne 10.4.2008 byla nařízena exekuce a dosud neuskutečněná a daná
exekuce je u exekutora. Dle sdělení  ČSSZ Praha 5 není možné srážky z důchodu V. Dudla zařídit, neboť na majetek
povinného byl usnesením Krajského soudu v Praze vyhlášen konkurs. Z toho důvodu byla exekuce pozastavena, aby
nenarůstaly další finanční náklady. V současnosti čekáme na návrh JUDr. Knížka k zastavení výkonu rozhodnutí OS
Beroun. 

___________________________________________________________________________

Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………........     110 736,-- 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:  ………………….       79 271,58  Kč

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

- pohledávka vůči DČ ve výši 4 271,58 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za období 4-6/2013,
splatná v 7/2013

účet 32101 - Dodavatelé …........................................       60 261,60 Kč

Faktury z 6/ 2013,  uhrazené v 7/ 2013.
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účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........                  0,-- Kč

Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………         10 786,-- Kč

Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za II/Q.

___________________________________________________________________________

o  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.

Prozatím  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 bude uzavřena.

3.7  Provedení finančních kontrol v roce 2013

Dne 15. 4. 2013 byla zahájena inspekční činnost na základě oznámení ze dne 9. 4. 2013 zn. ČŠIS-775/13-S.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného
střední školou podle § 174 ods. 2 písm b) školského zákona a zjišťování a hodnocení naplnění školních
vzdělávacích  programů  a  jejich  soulad  s právními  předpisy  a  rámcovými  vzdělávacími  programy.
Hodnoceným obdobím byly školní roky 2010/11, 2011/12 a 2012/13 ( k datu inspekční činnosti ). Nebyly
shledány žádné závady.
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20.2.9 Základní údaje o hospodaření školy v polovině rozpočtového roku 2013
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20.2.9 Základní údaje o hospodaření školy v závěru rozpočtového roku 2013
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20.3 Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2012/2013

     Ve školním roce 2012/2013 se ve školní jídelně stravovalo celkem 260 strávníků ( žáků, studentů a 
zaměstnanců )

Z toho bylo 17 strávníků celodenně stravovaných. Celodenní strava se skládá ze snídaně, přesnídávky, 
oběda a večeře. Z naší školy a učiliště se stravovalo 168 strávníků ( hlavní jídlo ) a 32 strávníků (doplňkové 
jídlo ). Dále se u nás stravovali žáci     1.stupně a 2. stupně základní školy v počtu 12 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 50, připravovali jsme pro tyto žáky přesnídávky ( doplňkové jídlo ) a obědy 
(hlavní jídlo ).

    Ve školním roce 2012/2013 se v jídelně stravovalo 48 zaměstnanců naší školy a nepravidelně 8 
strávníků ( pracovníci cizích škol, kontrolní orgány ).

    Ve školní jídelně bylo v roce 2012/2013 zaměstnáno 6 pracovnic: vedoucí jídelny, 2 vyučené kuchařky, 
2 pomocné síly, 1 pracovnice  na 0,3 úvazku – výdej obědů SOU Tlustice. Přepočet na plně zaměstnané činí 
5,3.

Z provozních opatření za rok 2012/2013:
Opravy strojů a zařízení                      20.290,- Kč
Nákup drobného majetku                   16.234,- Kč
Revize                                                 11.508,- Kč
Pojízdná vodní lázeň                           29.027,- Kč

Pravidelně se prováděla preventivní deratizace, běžné opravy, revize. 

                                                                                                 Ivana Dlouhá, vedoucí ŠJ

20.4 Zpráva o činnosti domova mládeže ve školním roce 2012/2013 
(Bc. Jana Tkáčová, vedoucí DM)

V Domově mládeže bylo ve školním roce 2012 - 2013 ubytováno celkem 20 žáků. Z uvedeného počtu bylo
14 chlapců, kteří byli ubytováni v prvním patře domova v levém i pravém křídle budovy, tato křídla jsou
v době nočního klidu uzavírána. Dívek bylo šest,  ubytovány byly v druhém patře budovy v pravém křídle.

V rámci volnočasových aktivit  využíváme klubovnu, která je rozdělená na dvě části. První část je zařízená
jako konferenční a dochází zde k částečnému sportovnímu využití – jsou zde ribstole a boxovací pytel, velký
mobilní  velkoplošný  soubor  společenských  her,  kobercové  hry,  stolní  fotbálek,  elektronické  šipky,  dvě
taneční podložky. Druhá část je zařízena jako obývací pokoj se sedací soupravou, obývací stěnou. V obývací
části je instalováno promítací plátno a PC projektor. V klubovně jsou dva televizory se satelitním příjmem
TV programů, dva DVD přehrávače. Pro venkovní vyžití mohou žáci používat soupravu na kroket, petang,
venkovní gril a zahradní sprchu.
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Ve spolupráci se školou pracují na DM dva zájmové kroužky, keramický a teraristický. Oba dva kroužky
jsou otevřeny pro všechny žáky SOŠ. Dále na DM žákům ve volném čase slouží knihovna. 

V dílně, žáci vyrábějí různé drobné užitkové a dekorativní předměty, což přispívá jak k  rozvoji manuelní
zručnosti , tak i k rozšíření  estetického cítění, ale především k výzdobě a k větší útulnosti domova mládeže.

V DM je ustanovena žákovská samospráva (každý žák má právo být volen), která se může vyjadřovat ke
společnému životu v DM  a spolupracuje s vedením DM.

V oblasti počítačového vybavení je v provozu WiFi síť, která pokrývá většinu prostor DM a tak umožňuje
přístup na internet i na pokojích žáků.  U počítačů v počítačové klubovně je trvalý přístup na internet a jsou
propojeny do sítě. Taktéž na vychovatelně je PC s tiskárnou. Tento počítač je kromě práce vychovatelů
využíván pro žáky , pro potřeby tisku jejich školních prací. 

 Bohužel  počítačové  vybavení  v domově  mládeže  je  pořád  značně  zastaralé  a  potřebuje  nutně
zmodernizovat. Je nutná postupná obměna nábytku, který postupně začíná dosluhovat.

Z hlediska sportovního vyžití kromě zmíněných prostorů v klubovně, žáci využívají samostatného prostoru
při stolním tenisu. Dále mají žáci k dispozici badminton, líný tenis, volejbalové, fotbalové a ragbyové míče.
Na domově mládeže byl uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenise a elektronických šipkách., dále turnaje
a soutěže v stolních a společenských hrách. Pokud je vhodné počasí hrají žáci míčové i jiné hry v  omezeném
areálu DM, případně je využíváno hřiště školy.

V průběhu celého školního roku žáci hojně navštěvují  městskou knihovnu. Za dobrých atmosférických
podmínek  mohou  žáci  pozorovat  různé  vesmírné  objekty  menším  astronomickým  dalekohledem.  Žáci
získávají základní informace o astronomii, k tomu je využívána odborná i populárně naučná literatura.

Vychovatelé se  snaží být v trvalém kontaktu s rodiči a společně se podílet na výchově mladého člověka.
Výchovná práce je zaměřena především v počátcích školního roku na žáky I. ročníků a jejich adaptaci. Dítě
v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo nejen typ školy, kterou navštěvovalo, ale také
částečně i rodinné a sociální prostředí. Snažíme se maximálně  a s co největším úsilím, aby se dítě cítilo
v domově  mládeže,  co  nejlépe  jako  doma  v rodinném  prostředí.  Je  nutné  zaměřit  se  na  dodržování
vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu domácího, je nutné osvojit  si  nový přístup ke studiu, tzn.
pravidelnou každodenní přípravu na vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se samostatnosti
a odpovědnosti. Celkově adaptaci prostředí zvládají žáci v průběhu jednoho až dvou měsíců.  Působíme také
preventivně v oblasti civilizačních nemocí, podporujeme správné stravovací návyky a zdravou výživu. Pro
studenty jsou pořádány různé společenské hry, přednášky, zveme zajímavé hosty, které studentům vypráví
o své práci. Snažíme se zařazovat společenské aktivity, hry, které jsou zaměřeny  na kladné ovlivňování
morálních  vlastností,  vztahu  k druhým  osobám,  společenskému  jednání  a  vystupování.   Věnujeme  se
zvýšeně studijní přípravě slabších žáků. Ze strany vychovatelů je věnována maximální péče o celkový rozvoj
osobnosti studentů a to jak po duševní, tak i tělesné stránce.

                                                                               Zpracovala: Bc. Jana Tkáčová
                                                                                                   ved. vychovatelka

21. Závěr

Hodnocený školní rok byl velmi náročný a bohatý na nejrůznější projektové, mimoškolní, vzdělávací a 
vnitřní aktivity. Pokračuje uvádění nových dílen a moderních technologií do provozu, pokračují školení 
obsluhy, plánují se další zlepšení a rozšíření centra odborného výcviku v Tlustici. 

Asi největším omezením činnosti organizace je obecný nedostatek rozpočtovaných prostředků,  
provozních i platových. Přesto v závěru rozpočtového roku 2012 škola vykázala nevelký zisk, hlavně 
zásluhou aktivit doplňkové činnosti školy.  Trvají dříve přijatá opatření k úsporám v provozních i osobních 
výdajích. Trvalým problémem je obecný nedostatek žáků, přesto se škole podařilo opět naplnit tři třídy 
prvních ročníků maturitních oborů a jednu zcela naplněnou třídu oborů s výučním listem. Rovněž 
považujeme za úspěch otevření dvou oborů dálkového nástavbového studia Provozní technika a Ekonomika
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a podnikání. Pokračuje intenzívní spolupráce se sociálními partnery školy a společně  vytváříme nový školní 
vzdělávací program Technik (technička) karbonových vláken v rámci RVP Nástrojař, který by měl lépe 
zpřístupnit technické vzdělání s výučním listem i dívkám.  

Škola se zapojila do četných projektů jako partner, podala a realizuje též vlastní projekt OPVK 1.5 „Peníze 
středním školám s názvem „Moderní technologie – nový přístup“.

Podařilo se rovněž zajistit pro příští školní rok investiční a provozní prostředky na zásadní opravy budov – 
zřizovatel poskytl dotace na výměnu oken a rekonstrukci střechy školních budov. 

Cílem následujícího období je přinejmenším udržet krok v požadavcích na obsah a kvalitu poskytovaného 
vzdělávání a průběžně zkvalitňovat materiální i personální podmínky pro činnost organizace. 

Školská rada projednala výroční zprávu dne : 

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

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

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

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

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

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