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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 nejpozději do 31. října.

1. Základní údaje o škole
Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 

Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
IČ 70 891 095, škola je poprvé zřízena usnesením zastupitelstva ze 

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

IČO a IZO ředitelství 
školy a součásti:

Příspěvková organizace: 
IČ: 47558504; REDIZO: 600006841,   

IZO střední školy: 047558504 
Rozhodnutím MŠMT čj.35 948/05-21 ze dne 28/12/2005 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Byly dřívější oddělené součásti 

zařazeny společně jako  “střední škola“ pod společným IZO 047558504
s maximální kapacitou školy 670 žáků).

Posledním rozhodnutí o změnách kapacit a oborů  - viz text . 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, 

Výroční zpráva 2013/2014,    Strana 4 (celkem 115)



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

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

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

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

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

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
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 – 11 ) vymezenu doplňkovou 
činnost, kterou provozuje na základě živnostenských oprávnění. Poslední dodatek zřizovací listiny č.
11 byl vydán pod Č.j.:089225/2012/KUSK

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

1. Hostinská činnost - aktivní
2. Služby - výuka výpočetní techniky –  aktivní
3. Vyučování řízení motorových vozidel – zrušeno vrácením licence
4. Pořádání školení a kurzů – aktivní (svářečská škola, obecné odborné kurzy)
5. Ubytovací služby - aktivní
6. Činnost ekonomických poradců – není aktivní
7. Silniční a motorová doprava – v současnosti neaktivní
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Škola v rámci projektu UNIV2/UNIV3 získala status „Centrum celoživotního učení“. Další 
akreditace organizace je průběžně rozpracovávána v rámci realizace podpory dílčích kvalifikací a v 
rámci UNIV3.  

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

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

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou nadále v 
průměrném stavu. Budovy mají platné provedené revize elektrických a plynových zařízení. 
Během hodnoceného školního roku zde nebyly provedeny velké opravy ani investice.

Hlavní budova školy Palackého náměstí 100 SOU a centrum odborného výcviku Tlustice 28

Budova Masarykova 387 v současnosti zaměřená na
výuku v odborných učebnách. 

Nově zprovozněná učebna programování CNC
technologií v Tlustici 28 s praktikujícími žáky oboru

Nástrojař

V tabulce je uvedena fotodokumentace hlavních budov organizace s důrazem na skutečnosti 
provedení nebo potřeby údržby a zhodnocení objektů. Jak uvedeno výše, školní budovy v majetku 
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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 
poslední inspekční zpráva Čj. ČSIS-776/13-S ze dne 29.5.2013 s tím, že vybavení nových dílen 
moderními technologiemi je hodnoceno jako nadprůměrné a popisovaný stav trvá i v hodnoceném
období. 

V minulých výročních zprávách bylo vyhodnoceno řešení priorit v oblasti běžných provozních 
výdajův v období hlubokého podfinancování státními prostředky (tzv. přímými náklady ONIV) na 
běžné vybavení. Situace se částečně zlepšila zapojením projektu Peníze středním školám i 
částečným navýšením státních prostředků ONIV. 

 V projektu „Peníze středním školám“ se podařilo dofinancovat nákup potřebných položek. 
Došlo tak k obnově jedné učebny informačních technologií a k částečnému vybavení nové 
laboratoře počítačových sítí. Vedle toho bylo z uvedeného projektu nakoupeno i nové vybavení 
biologické a chemické laboratoře – mikroskopy a analytické přístroje. 

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. 

Nové dílny v Tlustici 28 od v minulého školního roku jsou využívány vedle praktického výcviku i k 
teoretické výuce žáků tříletých oborů a částečně k výuce praktických cvičení maturitního oboru 
Strojírenství. 

Učebny pro běžnou výuku a kanceláře :  

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

Laboratoře  a specializované učebny :  

◦ chemická laboratoř:   15 míst  (aktivní trvale)
◦ biologická laboratoř: 16 míst  (aktivní trvale)
◦ váhovna : 6 míst  (aktivní trvale)
◦ elektrolaboratoř / strojní laboratoř: 14 míst  (aktivní , využití omezeno, nahrazeno novými
◦ laboratoř počítačových sítí (nová) 14 míst (aktivní trvale)
◦ písárna TEA: 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  omezeným možnostem údržby a obnovy techniky v učebnách. Proto se 
škola omezuje spíše na „udržování“ stávajícího stavu v provozu nebo jen na obnovování zastaralé a 
nefunkční techniky. 

Dispozice pracoviště - nové budovy Tlustice č.p28: 
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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. 

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

Vzdělávací program školy se v průběhu hodnoceného roku 2013/14 nezměnil oproti předchozí 
výroční zprávě.  

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.)), 
které v hodnoceném roce bylo vyučováno v druhém ročníku. 

V průběhu školního roku byl z moci úřední škole proveden výmaz oborů vzdělání Agropodnikání 
a denní formy nástavbového studia Provozní technika. 

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

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

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

2.3.4 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. 
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2.3.5  Rekapitulace ŠVP od začátku školské reformy (r. 2008) do školního 
roku 2013/2014

Datum 
zavedení ŠVP

 Obor - KKOV ŠVP - název Popis ŠVP

Od 1.9.2008,
inovace 
1.9.2010

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

Strojírenství– 
technologie a
konstrukce

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

Od 1.9.2008 
inovace 
1.9.2010

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

Strojírenství –
Informatika 
ve 
strojírenství

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

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

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

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

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

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

Informatika a 
ekonomika 
podniku

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

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

Informatika v 
ekonomice

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

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

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

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

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

Strojírenství– 
technologie a
konstrukce 
2010

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

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

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

Od 1.9.2013 23-43-L/51 Provozní 
technika

Provozní 
technika

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

2.4  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  proudem technického vzdělávání.

Škola se ve svém vývoji drží koncepce vytvořené v letech 2002 až 2003, kdy došlo ke sjednocení 
původních třech škol do jednoho celku. Od 1. 9. 2012 je  aktivní nástavbové studium v oboru64-41-
L/51 Podnikání a od 1.9.2013 nástavbové dálkové studium v oboru 2343L/51 Provozní technika. 

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) a připravovaný projekt „Moderní učitel 21. století“. 

2.5 Další  informace o škole – možnosti směřování  vzdělávacího
proudu

V poslední desetiletí škola procházela překotným vývojem. Teprve v současnosti lze konstatovat, 
že škola je po stránce materiálních podmínek pro výuku stabilní, rovněž tak se ustálila a 
stabilizovala vzdělávací nabídka.  K tomu výrazně přispěla úzká spolupráce s institucemi a firmami v
okolí školy. 

Vývoj trhu práce v regionu nabízí široké spektrum uplatnění absolventů všech oborů školy. 
Mírně se projevuje omezená nabídka vhodných oborů vzdělání pro dívky.  Na to škola reagovala 
novým školním vzdělávacím programem Technik/technička – specialista na kompozitní materiály. 
Rovněž na přelomu školního roku byla škola oslovena Úřadem práce s žádostí o zahájení nové 
spolupráce se společností DAGRO, s.r.o s ohledem na přípravu odborníků do oblasti čalounění 
automobilových interiéru. Tato myšlenka se začíná rozpracovávat a plánuje se podání žádosti o 
zápis nového oboru vzdělání. V hodnoceném školním roce bylo přibližně 3/4 žáků tříletých oborů a 
asi 1/3 žáků oboru Strojírenství podporováno stipendiem zaměstnavatelů. Kromě toho všichni žáci  
tříletých oborů jsou v souladu s koncepcí Středočeského kraje pobírají motivační krajské 
stipendium. 

 Škola aktivně využila projekt OPVK „Peníze středním školám – tzv. „šablony“. Prostředky ve výši 
1,12 mil. Kč byly rozloženy do osmi šablon III/2 a využity hlavně k modernizaci laboratoří – chemie, 
biologie a vybavení pro speciální laboratoř počítačových sítí na platformě CISCO. Laboratoř byla 
úspěšně zprovozněna v září 2013. 

Laboratorní vybavení pro přírodovědné obory (mikroskopy, chemické analyzátory a speciální 
software) bylo dodáno v průběhu dubna – května roku 2014. 

Projekty typu „peníze školám“ významným dílem pomohou řešit zavádění moderních 
technologií do škol, nicméně zapojení do projektů není trvalým řešením dlouhodobého 
podfinancování provozů škol ve všech oblastech jejich potřeb. 

3. Školy a školská zařízení – členění

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2013) 
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Druh/typ školy 
IZO

Nejvyšší 
povolený 
počet žáků/
stud.

Skutečný 
počet 
žáků/
stud.1 

Počet 
žáků/
stud. 
v DFV2

Přepočtený
počet ped. 
prac.

Počet 
žáků/stud. 
na přep. 
počet ped. 
prac.      v DFV

Střední škola 47558504 670 405 343 31 11,06
1všechny formy vzdělávání;  2DFV - denní forma vzdělávání

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

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

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

Z 
toho 
cizích

Přepočtený
počet 
pracovníků

Školní jídelna 002762871 90 lůžek 10 0 2,20
Domov mládeže 002814552 570 jídel 183/173 10 6

S ohledem na neúměrně malý počet ubytovaných žáků (10 žáků, na konci školního roku jen 8) 
bylo rozhodnuto,  že od příštího školního se činnost tohoto zařízení pozastavuje. Z uvedeného 
důvodu byly zahájeny kroky k ukončení pracovních poměrů vychovatelek nebo jejich převedení 
na jinou práci. Škola hledá smysluplné využití budovy domova mládeže.

3.1 Doplňková činnost školy ve školním roce 2013/14.

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

Místo -odloučené pracoviště
(provozovny)

Činnosti Popis 

Hořovice, Palackého náměstí 
100, SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

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

„Pořádání školení a 
kurzů“

„Výuka výpočetní 
techniky“

„Hostinské služby“

„Ubytování“

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

Kurzy pro pilotáže UNIV2/UNIV3 
(01-2014-03/2014 12 absolventů)

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

Příležitostné služby na objednávku nebo 
řešení různých akcí. 

3.1.1 Svářečská škola

Svářečská škola ve školním roce 2013/2014 proškolila v základních svářečských kurzech 19 žáků
SOŠ a SOU Hořovice.

Z řad veřejnosti bylo evidováno celkem 60 absolventů základních svářečských kurzů (různých
metod),   úředních  zkoušek  dle  EN 287.1  bylo  34.  Během roku 2013/2014  jsme organizovali  8
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seminářů  zaměřených  k  prodloužení  platnosti  svářečského průkazu.  Tyto  semináře  absolvovalo
celkem 171  svářečů. 

3.2 Odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání 

Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást 
organizace

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 
100, SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

343 žáků 
denního studia  
(kapacita  670 
žáků)

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

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

Hořovice, Masarykova 387 10žáků
(kapacita 100  
žáků)

Ubytování – 
domov 
mládeže

Současně místo provozování 
doplňkové činnosti školy 
ubytování pod.

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

Uvedeno jako 
odloučené 
pracoviště a 
místo 
poskytovaného
vzdělávání

Od 1.9.2013 kompletní výuka 
tříletých oborů na tomto 
pracovišti. 

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

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

V průběhu školního roku nebyla provedena žádná změna zapsaných oborů v rejstříku škol a 
školských zařízení. Pouze u neaktivních oborů Agropodnikání, Provozní technika (denní forma) byl 
proveden výmaz z rejstříku. Výmaz měl být proveden i pro Přírodovědné lyceum ale z důvodu 
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probíhajícího přijímacího řízení byl výmaz odložen. Protože se stejně obor nepodařilo naplnit, bude
výmaz proveden v příštím školním roce.

4.2  Přehledy  počtů  žáků  a  tříd  v  hodnoceném  školním  roce

I. a II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání  a v ostatních formách vzdělávávní– podle oborů 
vzdělání (k 30. 9. 2013)

Kód a název oboru Počet žáků 

Počet
ročníků nad
sebou 
jdoucích

Průměrný 
počet 
žáků/ročník

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 258 11 tříd 23,50
1601M/01   Ekologie a životní prostředí 63 4* 15
1820M/01   Informační technologie 72 4* 15,7
2341M/01   Strojírenství 55 4* 12
2341M/01    Ekonomika a podnikání 68 4* 15,5
7842M/05    Přírodovědné lyceum 0 0 0

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 85 3 třídy 28,30
2351H/01     Strojní mechanik 31 3* 10
2352H/01     Nástrojař 54 3* 17

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dálkové nástavbové 62 3 třídy **) N/A
6341L/51     Podnikání 36 2 13
2343L51       Provozní technika 26 1 14

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

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

uvedenými počty. Pro velký úbytek počtu žáků (zanechání studia) byly od pololetí sloučeny do jedné dvouoborové třídy.
Obor Přírodovědné lyceum se nikdy nepodařilo otevřít. V příštím školním roce bude podán návrh na jeho výmaz z 

rejstříku škol výměnou za obor Ekonomické  lyceum. 

Celkem 

343 
denní/62 
dálková 
forma

11 tříd 
denní st /3
třídy 
dálkové

Pozn.: 1. Uveďeny  i obory vzdělání zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nejsou naplněny; v komentáři
zdůvodněno. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, v textu označeno.

Obor-kód Obor název Kapacita oboru Skutečný 
počet žáků k 
30.9.2013

ŠVP / dobíhající obor
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1601M/01 Ekologie a živ prostředí 120 60 ŠVP: Ochrana a tvorba životního prostředí
1820M/01 Informační technologie 120 72 ŠVP: Informatika v ekonomice
2341M/01 Strojírenství 272 55 ŠVP“ Technologie a konstrukce
341M/01 Ekonomika a podnikání 90 68 ŠVP: Informatika a ekonomika podniku
2351H/01 Strojní mechanik 90 31 ŠVP: Zámečník
2352H/01 Nástrojař 120 54 ŠVP: Nástrojař
7842M/05 Přírodovědné lyceum 120 0 Obor se nepodařilo nikdy otevřít

Skutečné počty žáků školy k 30.9.2013 v porovnání s kapacitou zařazených oborů

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

IV. Rekapitulace tříd, oborů a třídních učitelů (k 30.9.2013)

Třída-
označení

Kód oboru Obor název Skutečný 
počet žáků k 
30.9.2013

Třídní učitel(ka)

1.A 1820M01 Informační technologie 24 Mgr. Alena Musílková
1.B 6341M01 Ekonomika a podnikání 29 Mgr. Dana Kučerová

1.C 2341M01 Strojírenství 15 Mgr. Eva Vlčková
1601M01 Ekologie a živ prostředí 18

1. NZ 2351H01 Strojní mechanik 14 Ing. Václav Fryš
2352H01 Nástrojař 16

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

2.B 1601M01 Ekologie a živ prostředí 19 Ing. Jana Hudcová
2.C 2341M01 Strojírenství 21 Ing. Václav Šos

2.NZ 2351H01 Strojní mechanik 11 Dipl.Fil. Mirjana Zarič-Brajovič
2352H01 Nástrojař 20

3.A 1820M01 Informační technologie 17 Ing. Věra Rabochová, po jejím odchodu na
MD  -  Mgr. Eva Čepeláková6341M01 Ekonomika a podnikání 13

3.B 2341M01 Strojírenství 7 Mgr. Jaromíra Šteffková
1601M01 Ekologie a živ prostředí 13

3. NZ 2351H01 Strojní mechanik 5 Mgr. Miroslav Karásek
2352H01 Nástrojař 18

4.A 1820M01 Informační technologie 15 Mgr. Jan Vlček
4.B 6341M01 Ekonomika a podnikání 19 Ing. Alena Chlustinová

4.C 2341M01 Strojírenství 12 Mgr. Jana Hráchová
1601M01 Ekologie a živ prostředí 13
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4.3 Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2013/2014 
do denní formy vzdělávání a ostatních forem vzdělávání (počty, 
zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.).

třída žák text

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

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

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

3.A Krocová Žaneta Přestup z OA Beroun k 3.9.2013

2. NZ Sakař Martin Dodatečně přijat do vyššího ročníku 

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

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

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

Stát Počet žáků

Česko 338

Vietnam 1

Ukrajina 3

Moldávie 1

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

Žáci podle krajů

Kraj Počet žáků

Středočeský 315

Plzeňský 27

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

Škola ve školním roce 2013/201 nevykazovala žádné žáky s individuálním vzdělávacím plánem 
ani žáky se sledovaným (úředně uznaným) druhem postižení (mentální postižení, sluchové 
postižení, zrakové postižení vady řeči,  tělesné postižení, souběžné postižení více vadami , vývojové 
poruchy učení a chování,  autismus)

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

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

Před zahájením přijímacího řízení ředitel školy uveřejnil kritéria přijímacího řízení na webových 
stránkách a úřední desce školy. Oproti minulému roku nedošlo ke změně principu přijímání žáků. V 
zásadě trvá přijímání žáků, kteří splnili základní kritéria – tj. na maturitní obory se nepřijímají žáci s 
nedostatečnou známkou v průběhu hodnoceného období na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku
ZŠ.  Všichni musí doložit lékařské potvrzení o schopnosti studovat daný obor vzdělání. Následně 
uvádíme text kritérií pro přijeté žáků do prvních ročníků.

I.  Přijímací řízení se 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) 2351H/01  Strojní mechanik – Zámečník …...... 30 žáků
f) 2352H/01 Nástrojař  …....................................... 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:
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a) umístění uchazeče na 1. - 3. místě nejméně  okresního kola soutěže v matematice,českém jazyce nebo 
cizím jazyce nebo jiné vědomostní olympiády (chemické, přírodovědné) nebo vítězství (1. až 3. místo v 
individuálním sportovním hodnocení (diplom musí být na jedno jméno, ne na skupinu)

IV. Celkové pořadí uchazečů v každém oboru vzdělání bude stanoveno následovně:
a) Studijní skore se vypočítává na 3 desetinná místa. Hodnocení ze základní školy a víceletých gymnázií mají 

stejnou váhu.
b) Prvotní pořadí uchazečů bude stanoveno seřazením vzestupně podle dosaženého skore podle  bodu  III., 

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

bodováním (tzv. jemným hodnocením)- (provede se jen v případě, že je nutno rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí
uchazeče): a) žák, který dosáhl 1. místa v soutěži podle bodu 6a .................... 8 bodů

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

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

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

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

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

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

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

Pokud hodnocený žák je alespoň v jednom z předchozích předmětů hodnocen dostatečně, je počet 
získaných bodů v jemném hodnocení roven nule. Tím není dotčeno jeho pořadí podle dosaženého průměru.
d) V případě, že i po provedení jemného hodnocení přetrvává rovnost pořadí, budou uchazeči dále hodnoceni: 

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

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

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

V.  Pořadí uchazečů podle bodu 7. se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je součástí dopisu, 
kterým bude uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky a pozván k případnému převzetí rozhodnutí o 
přijetí.

a) Pro školní rok 2014/15 bude do každé třídy všech oborů vzdělání, kam je vypsáno přijímací řízení, 
přijato maximálně 32 uchazečů s nejvyšším počtem bodů dle pořadí, které bude   stanoveno podle výše 
uvedených zásad. 

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

c) uchazeči, kteří dosáhli v průběhu hodnoceného období na základní škole nedostatečného hodnocení, 
nesplňují kritéria pro přijetí do 4letých maturitních oborů kategorie M, mohou však být přijati do 3letých oborů 
kategorie H s výučním listem. 
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I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015–
podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2014)

Kód  a název oboru
1. kolo 
– počet 

Další kola 
– počet

Odvolání 
– počet Počet

tříd1

přihl. 
Přij 
(ZL). 

přihl. 
Přij 
(ZL). . 

poda-
ných

kladně 
vyříz.

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1601M01 Ekologie a živ prostředí 15 8 4 4 0 0 0,5*
1820M01 Informační technologie 27 17 7 7 0 0 1    *
2341M021 Strojírenství 27 17 1 1 0 0 0,5*
6341M01 Ekonomika a podnikání 14 0 0 0 0 0 0
7852M05 Přírodovědné lyceum 0 0 0 0 0 0 0
Obory vzdělání kat. H poskytující střední 

vzdělání s výučním listem  
2351H01  Strojní mechanik 16 16 4 4 0 0 1
2352H01 Nástrojař 24 24 3 3 0 0 1
Celkem 0 0 4

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

ZL = podali zápisový lístek
________________

6.1.2 Nové třídy od 1.9.2014 vzešlé z aktuálního přijímacího řízení
Třída obor Počet nově přijatých do 

5.9.2014 (bez přestupů a 
opakování)

1A 1820M/01 Informační 
technologie

17

1B 2341M/01 Strojírenství 14

1601M/01 Ekologie a životní 
prostředí

12

1N 2352H/01 Nástrojař 23

1Z 2351H/01 Strojní mechanik 14

Přijímací řízení do ostatních forem vzdělání bylo zrušeno pro malý počet přihlášek. Podle 
zkušenosti se v regionu dostatečná poptávka naplní každým druhým rokem. Lze tedy očekávat 
otevření dvou nástavbových oborů v nadcházejícím školním roce od 1.9.2015.

6.1.2 Komentář k přijímacímu řízení
Ročník 2014 patří k populačně nejméně početným ročníkům z pohledu počtů vystupujících žáků 

9. ročníků základních škol, říkáme, že přibližně v hodnoceném ročníku a ještě dvou následujících 
letech tomto ohledu lze očekávat nízký počet přihlášených žáků do školy. Tento jev má několik 
průvodních jevů. Prvním z nich je kvalita nastupujících žáků. Škola (podobně i jako ostatní odborné 
školy nejen v regionu ale v celé republice) nemá možnost si kvalitní žáky vybírat. Jasou tedy 
přijímáni žáci, kteří v extrémním případě mají i dostatečné hodnocení z  některého předmětu. 
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Druhým vedlejším jeven této situace je malá motivace přihlášených žáků, kdy přicházejí s 
vědomím, že k přijetí stačí vyplněná přihláška, a že si vlastně žák vybírá školu, ne škola žáka. I přes 
uvedené problémy se podařilo zachovat celkové počty žáků ve škole na stejné úrovni jako v 
minulém roce. Škola s výslednými počty žáků z přijímacího řízení může být spokojena. Faktickým 
problémem, který škola vnímá jako neúspěch, bylo neotevření oboru Ekonomika a podnikání s 
pouhými 5ti přihláškami. Proč k tomu došlo?  Žáci i jejich rodiče dnes logicky od střední odborné 
školy očekávají dobré uplatnění na trhu práce, a proto na doporučení sociálních partnerů dávají 
přednost technickým a přírodovědným oborům, které zdejší škola rovněž nabízí. Ne všichni žáci 
však dobře odhadli své schopnosti studovat technický obor a byli nuceni opakovat ročník nebo 
změnit obor vzdělání.

Pro učitele i vedení školy je velmi nepříjemný každoroční „boj o žáka“, který je každým rokem 
agresivnější a vyžaduje velké nasazení lidských zdrojů, mnoho času a prostředků. Samozřejmě, 
škola ochotně poskytne veškeré informace o nabízeném studiu, ochotně prezentuje své aktivity na 
veřejnosti. Na hranici našich možností však je oslovovat skoro každého žáka přímo v lavicích 
základních škol, kde se za den vystřídá i několik různých „náborářů“, přesvědčujících žáky aby jim 
dali svou přihlášku. Proto i touto cestou je třeba navrhnout odpovědným orgánům nalézt cestu, jak
spravedlivě obsadit obory středních škol, optimalizovat vzdělávací nabídku a přistoupit k jednotným
celorepublikovým přijímacím zkouškám s cílem omezit výše popsané jevy. 

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
7.1  Prospěch  a  docházka  žáků/studentů  všech  ročníků  celkem  (včetně
závěrečných ročníků) – k 30.1.2014 a 30. 6. 2014
Prospěch a docházka žáků všech ročníků - podrobná statistika prospěchu za celou střední školu – sken 
sestavy informačního systému školy v prvním pololetí 2013/2014 
Druhé pololetí je následně vyhodnoceno podrobně pro každou třídu podle oborů. 

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

Třída 1. A, obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
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Třída 1. B, obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
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Třída 1. C, obor vzdělání:  23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 1. C, obor vzdělání: 16-01M/01 Ekologie a životní prostředí
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Třída 2. A, obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
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Třída 2. A, obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
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Třída 2. B, obor vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
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Třída 2. C, obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 3. A, obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 3. A, obor vzdělání:18-20-M/01 Informační technologie
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Třída 3. B, obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 3. B, obor vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
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Třída 4. B, obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
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Třída 4. A, obor vzdělání: 18-21-M/01 Informační technologie
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Třída 4. C, obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
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Třída 4.C, obor vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
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Podrobné údaje výsledků vzdělávání podle podle tříd a oborů na konci druhého pololetí 2013/2014
II. Obory poskytující tříleté vzdělání s výučním listem

Třída 1.NZ, obor vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař
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Třída 1.NZ, obor vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
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Třída 2.NZ, obor vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař
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Třída 2.NZ, obor vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Výroční zpráva 2013/2014,    Strana 40 (celkem 115)



Třída 3.NZ, obor vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař
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Třída 3.NZ, obor vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
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Podrobné údaje výsledků vzdělávání podle podle tříd a oborů na konci druhého pololetí 2013/2014
III. Obory poskytující tříleté nástavbové vzdělání s maturitní zkouškou

Třída 1.DE obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika (nástavba – dálková forma studia )

Třída 1.DP obor vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika (nástavba – dálková forma studia )
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Třída 2.DS obor vzdělání: 63-43-L/51 Podnikání    (nástavba – dálková forma studia )

7.1.2 Celková statistika prospěchu školy

Statistické vyhodnocení prospěchu školy jako celku k 30.6.2014 (před konáním opravných zkoušek)
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7.2. Zhodnocení závěrečných a maturitní zkoušek

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

V hodnoceném školním roce maturovaly tři třídy – 4.A (Informační technologie), 4.B (Ekonomika
a podnikání) a 4.C (dělená – Ekologie a ž.p , Strojírenství). Jak vyplývá z analýzy prospěchu na konci 
školního roku, řada žáků nesplnila podmínky prospěchu, a proto nemohla maturovat v termínu 
2014 J a musela odložit zkoušku na podzimní termín.

U maturitních tříd řada žáků v průběhu druhého pololetí zjišťuje, že není v jejich silách dohnat 
často zanedbanou přípravu k MZ. Několik žákyň ekologického oboru tak bylo nuceno skládat 
opravné zkoušky v srpnu nebo dokonce musí opakovat čtvrtý ročník. Překvapením bylo dobré 
vstupní skore žáků 4.A (Informační technologie) do období maturitních zkoušek. Zde však nastal 
problém hlavně s kvalitou maturitních prací. Problémem zde byla i součást praktické úlohy z 
programování. Nicméně s výsledky absolventů 4.A jsme spokojeni i přes to, že řada žáků bude 
opravovat praktickou zkoušku.  Podobně i v oboru Strojírenství bylo nejvíce obtíží u odborných 
předmětů a praktické zkoušky, též u obhajob maturitních prací.  Výsledky třídy 4B (Ekonomika a 
podnikání) lze označit za standardní s tím, že několik žákyň si zvolilo ke společné části MZ 
matematiku i přes nedoporučení pedagoga, a to mělo za následek neúspěšnost v tomto předmětu. 
V celkovém dojmu z maturitního ročníku lze zhodnotit úspěšnost u společných zkoušek jako 
odpovídající přípravě a kvalitě žáků. Skore se pohybuje v pásmu výsledků škol(oborů) podobného 
typu. Větším problémem bylo pro absolventy školy složit školní část MZ než společnou. Do 
objektivity hodnocení, skladby zejména praktické (školní části) maturitní zkoušky vstupuje i tlak 
zaměstnavatelů na znalosti maturantů a snaha školy o zvyšování kvality a zaměstnatelnosti 
absolventů školy.  

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

Třída 4.A – obor 18-20-M/01 Informační technologie

Statistické vyhodnocení prospěchu u maturitní zkoušky třídy 4.A
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7 žáků nemá ke dni 30.9.2014 složenou 
maturitu. Opravovat se bude 6 x praktická 
maturitní zkouška (část programování, 1 x 
obhajoba práce), 1x Stavba a provoz 
informačních technologií a 1x Aplikace na PC. 
Společnou část mají složenu všichni žáci. 

II. Třída 4.B – obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Statistické vyhodnocení prospěchu u maturitní zkoušky třídy 4.B
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5 žáků  nemá k 30.9.2014 složenu maturitní 
zkoušku. Opravovat se bude 1x společní MAT, 3x
praktická zkouška, 1x Účetnictví, Český jazyk, 
Německý jazyk

III. Třída 4.C – obor 23-41-M/01 Strojírenství a 16-01-M/01 Ekologie a 
životní prostředí
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Statistické vyhodnocení prospěchu u maturitní zkoušky třídy 4.C

Maturovalo: 7 žáků oboru 1601M/01 (Ekologie .. ) a 9 žáků oboru 2341M/01 (Strojírenství) 

3 žáci (oboru Stroj.)nemají složenu zkoušku. 
Opravovat se bude: 2x Český jazyk, 3x Praktická 
zkouška, 1x Matematika
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Dne 6.6.2014 škola ve Slavíkově síni hořovického zámku slavnostně vyřadila absolventy, kteří 
maturovali v jarním termínu.
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Absolventi 4.A 
Informační technologie 

Absolventi 4.B
Ekonomika a podnikání

Absolventi 4.C 
Ekologie a žp
Strojírenství

Bartoloměj Eliáš
Jesika Pelcová
Adam Hotěk
Viktor Kafka
Jan Král
Michal Suchánek
Pavel Švejda
Dominik Táborský

Adriana Matějková
Matouš Zubák
Markéta Domanská
David Chloupek
Nikola Klimtová
Jana Lhotáková
Tereza Mračková
Lenka Nezbedová
Šimon Šomek
Štěpánka Špotová
Sandra Chybová
Luděk Valenta, 2013
Veronika Kůrková, 2013

Martin Klika
Václav Klimeš, 2013
Michaela Benčíková
Radka Häuslerová
Barbora Hejduková
Miloslava Prošková
Martina Zemanová
Tomáš Souček, 2013
----------------------------
René Bajger
Václav Elgr
Petr Prošek
Lukáš Moulis
Radek Lhoták, 2013
Martin Šebek
Marek Srp
Michal Kubišta, 2013

IV. Třída 3.NZ – obory 23-51-H/01 Strojní mechanik a 2352H/01 Nástrojař

Závěrečná zkouška obou oborů s VL se řídila pravidly jednotné závěrečné zkoušky, organizované 
pracovní skupinou NUV.  Zkouška se skládá z písemné části, praktické zkoušky a ústní zkoušky. 
Během ústních zkoušek byl přítomen odborník z praxe Ing. Lubomír Janda, Mubea Žebrák, s.r.o.
Závěrečná zkouška (JZZ) proběhla 16.června 2014. Ze 17 žáků učebního oboru Nástrojař 16 žáků 
úspěšně ukončilo tříletý obor  výučním listem. Ze 6 Strojních mechaniků (ŠVP zámečník) úspěšně 
dokončilo vzdělávání 5žáků. 2 žáci (1 Nástrojař, 1 Strojní mechanik) budou konat opravné závěrečné
zkoušky.
Následující tabulka přináší statistiku závěrečné zkoušky: 

Ukázka závěrečné úlohy pro praktickou část společné učňovské zkoušky oborů Nástrojař a Strojní 
mechanik. 
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Zkušební komise 3. NZ pod vedením předsedy komise 
Mgr. Drahomíra Krbce (SOU Hluboš) – dne 16.6.2014. 
Vpředu zkoušející Ing. Vladimír Smíšek a přísedící Ing. 
Václav Šos

Mgr. Alena Lhotáková při zadávání zkušební otázky

Výroční zpráva 2013/2014,    Strana 52 (celkem 115)



Statistické vyhodnocení prospěchu u závěrečné zkoušky třídy 3. NZ – Nástrojař, Strojní mechanik

18. června 2014 škola slavnostně vyřadila vyučené absolventy oboru Nástrojař a Strojní mechanik.
Ing. Lubomír Janda, personalista MUBEA Žebrák, s.r.o s  absolventy 3NZ, kteří se vyučili pro společnost. Společnost
MUBEA žáky podporovala stipendiem a spolupracovala na jejich praktické přípravě. 
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7.2.2.  Předsedové  zkušebních  komisí  a  maturitní  komisaři

Pro MZ 2014 byli Krajským úřadem Středočeského kraje jmenováni předsedové: 
1. pro 4. A Ing. Luboš Švihel (SPŠ Vlašim),
2. pro 4. B Mgr. Kateřina Váňová (SOŠ a SOU Beroun- Hlinky)
3. pro 4. C Ing. Vladimír Richter (Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň).
4. pro 3. NZ (závěrečná zkouška SOU) Mgr. Drahomír Krbec (SOU Hluboš)

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

–  SOŠ a SOU Beroun-Hlinky – maturitní zkouška
2. Ing. Ivana Krausová –  maturitní zk. SPŠD Plzeň
3. Ing. Jaroslav Nejedlý –  maturitní zk. SPŠ Vlašim

Maturitní komisaři jmenovaní do zdejší školy: 
2014J Mgr. Miroslava Hrabáková – Gymnázium Hořovice
2014P  Ing. Miroslava Klimešová – ISŠ Příbram

Mgr. Klára Bambasová – ISŠ Příbram (1 den náhradník)

Recipročně vyslaní komisaři:
2014J Ing. Alena Chlustinová  – Gymnázium Hořovice
2014P Mgr. Karel Pangerl – ISŠ Příbram

Miloslava Prošková (4.C, OTŽP) při společné MZ z 
matematiky

Členové maturitní komise pro třídu 4. C (Strojírenství a 
Ekologie a ž.p.) . Předseda Ing. V. Richter – druhý zleva. 
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8. Hodnocení chování žáků/studentů
8.1.1 Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2013) podle tříd

Třída
Počet žáků/studentů – hodnocení

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé

1A 21 1 1
1B 26 0 1
1C 28 1 3
2A 21 0 1
2B 19 0 0
2C 14 1 6
3A 26 0 4
3B 18 0 2
4A 15 0 0
4B 19 0 0
4C 20 3 2
1NZ 24 1 2
2NZ 27 0 3
3NZ 20 0 3

8.1.2 Komentář k hodnocení chování
 Nejčastějším prohřeškem žáků je neomlouvání neúčasti ve výuce, velký počet neomluvených 
hodin. V prvním ročníku oboru Nástrojař/Strojní mechanik byla na počátku školního detekována 
skupina 3 žáků, kteří měli tendenci šikanovat jiné žáky téže třídy. Jejich vážný přestupek proti 
školnímu řádu byl řešen se zákonnými zástupci a věc byla předána i přestupkové komisi Města 
Hořovice k dořešení. Žáci byli postižení třetím stupněm z chování. Jinak mezi běžné přestupky patří 
nedovolené kouření, pozdní příchody do školy a nevhodné chování vůči pedagogům i spolužákům. 
Škola uvedené skutky žákům netoleruje. Velmi dobrou prevencí přestupků proti školnímu řádu je 
finanční motivace žáků, pobírajících stipendium, které je jim v případě postihu dle §31 školského 
zákona kráceno. Naštěstí ve zdejší škole nejsou příliš časté přestupky násilí nebo činy proti zdraví 
spolužáků nebo projevy rasové a národnostní nesnášenlivosti. Tyto přestupky nebyly v 
hodnoceném roce detekovány.

Naopak, žákům školy bylo vysloveno i množství pochval za příkladný přistup k školním 
povinnostem a za vzornou reprezentaci školy na různých akcích. 
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9. Absolventi a jejich další uplatnění

I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní 
zkouškou a absolventi VOŠ

Druh/typ školy
Počet 
absolventů 
celkem

Podali přihlášku  
na VŠ

Podali přihlášku  
na VOŠ

Podali přihlášku 
na jiný typ školy

Nepodali 
přihlášku
na žádnou školu

Střední škola  
MATURITNÍ OBORY (M)

37 20 2 ? ?

Střední škola
OBORY S VL (H)

21 - - 4 17

Maturanti jsou zde započtení včetně oprav z minulého roku, letošních k 30.9. je 31

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (30.9.2014)

Název oboru KKOV/SOV Celkem Dívek
Dosud 
nepracovali

Počet 
absolventů 
v evidenci ÚP, 
kteří ukončili 
školu 
v období 
1.5.2014 - 
30.9.2014

Počet 
absolventů 
v evidenci ÚP, 
kteří ukončili 
školu 
v období 
1.10.2013 - 
30.9.2014

Ochrana a tvorba životního 
prostředí

2 1 2 0 0

Ekologie a životní prostředí 
(Aplikovaná biologie a chemie, 
Technologie odpadů)

1 0 1 1 1

Informační technologie 
(Informatika v ekonomice)

1 1 1 1 1

Strojírenství (Technologie a 
konstrukce, Informatika ve 
strojírenství)

2 0 2 2 2

Nástrojař (Nástrojař) 2 0 1 1 1

Ekonomika a podnikání 
(Ekonomika a informatika v 
podnikání)

2 2 2 2 2

Informatika v ekonomice 3 0 2 0 0

Uvedené údaje korespondují s údeji školy. Jde o několik žáků, kteří se sice evidují na UP, ale ještě
nemají složenu závěrečnou zkoušku (maturitní zkoušku),  nejde tedy o plnohodnotné absolventy.
Počet 7 nezaměstnaných odpovídá běžnému statistickému průměru. Naopak škola hodnotí malý
počet a oborový rozptyl nezaměstnaných absolventů jako příznivý stav. 
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2013)

Jazyk
Počet žáků
/studentů

Počet skupin
Počty žáků/studentů ve skupině

minimálně maximálně průměr

Anglický 306 18 11 23 17

Německý 154 11 6 21 14

Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy.

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2013)

Jazyk
Počet učitelů

celkem
Kvalifikace vyučujících Rodilí

mluvčíodborná částečná žádná

Anglický 3 2 1 0 0
Německý 2 1 1 0 0

11.1.1 Po stopách Waltra Scotta a za lochneskou příšerou 
(Mgr. Alena Musílková)

Studenti SOŠ a SOU Hořovice se zúčastnili poznávacího zájezdu do Skotska, který pro ně zajistila 
cestovní kancelář Inter Zbiroh. Na svou cestu za poznáním této krásné, ale i drsné země se se svými
učitelkami vydali 10. dubna v nočních hodinách. Z Nizozemska se přeplavili Severním mořem do 
anglického Newcastlu, který je vzdálen od skotských hranic jen necelou hodinu jízdy. Skotskou 
hranici překročili v Cheviotských horách. Tam je tato drsná oblast, kde kdysi útočily lupičské tlupy 
Border Reivers, přivítala pravým skotským počasím – cáry mlhy byly hnány prudkým větrem, kapky 
deště nemilosrdně dopadaly na objektivy fotoaparátů. Dále se krajina otevírala do údolí řeky 
Tweed, kde v opatství Jedburgh a Melrose studenti vyrazili po stopách dávných skotských králů 
Malcolma III a jeho syna Davida I, ale i spisovatele Waltra Scotta. 

Edinburský hrad všechny okouzlil svou monumentálností a nádhernou polohou nad zálivem 
Firth of Forth. Nezapomenutelné byly skotské korunovační klenoty i místnosti, odkud Marie 
Stuartovna vládla Skotům, vězeňské kobky nebo mohutná děla. 

Další dny si studenti prohlédli nejkrásněji zařízené skotské hrady Blair Castle a Scone a seznámili 
se s výrobou whisky v palírně Blair Athol, neboť Skotsko a whisky k sobě patří. Nejseverněji se 
dostali na 57. rovnoběžku, kde se pod zasněženými kopci nejvyššího pohoří skotské vysočiny projeli
po jezeře Loch Ness. Také spočinuli nohou na několika památných místech, která jsou Skotům velmi
drahá, jako Commando Memorial pod nejvyšší horou Ben Nevis nebo Glenfinan, kudy vede trať 
přes 121 obloukový viadukt do pohádkových Bradavic. Cestou zpět domů se všichni podél 
Hadriánova valu vrátili o 2 000 let zpět proti proudu času, do dob, kdy tuto oblast obývaly- římské 
vojenské jednotky. 

Studenti si připomněli spoustu údajů a osobností, které se váží nejen ke skotské, ale i k anglické 
historii, setkali se s místními obyvateli, vyzkoušeli si, jaké je to nakupovat či objednat jídlo či pití v 
angličtině, ale i tlumočit pro své spolužáky. Byla to velmi dobrá zkušenost a někteří ji využijí už za 
krátký čas, až zasednou k maturitním zkouškám, kde budou moci své poznatky využít. 
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Vybavení školy prostředky ICT odpovídá potřebě školy. Žáci mají k dispozici bezdrátový přístup

pro  svá  mobilní  zařízení  ve  všech  budovách  školy.   I  přes  hluboký  nedostatek  financí  se  daří
provádět alespoň  základní obměnu a údržbu techniky, nákup náhradních dílů. ICT vybavení škola
považuje za prioritu. 

Po  ukončení  realizace  projektu  „Moderní  technologie-nový  přístup“  využije  škola  nabídku
administrátora projektu „Moderní učitel 21. století“ a jako partner se zúčastní na základě schválení
Radou Středočeského kraje. Realizátorem nadcházejícího projektu je ČVUT Praha. Cílem je vybavit
učitele školy dotykovými mobilními zařízeními – tablety. Realizace bude doplněna řadou „měkkých“
aktivit v oblasti ICT pro 20 učitelů školy. 

Škola  v  rámci  projektu  Peníze  školám  –  šablony  III/2  provedla  své  výstupní  hodnocení  při
ukončení  realizace projektu.  Z něj  vyplývá,  že realizace projektu byla pro pedagogy školy i  pro
materiální vybavení velkým přínosem.  Hodnocení  a porovnání s jinými školami je uvedeno níže v
grafické podobě: 
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Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce 2013/2014
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
školy společně“ 6

Počty aktivních instalovaných počítačů se od minulé zprávy neměnily. Došlo však ke kompletní
obnově první ICT učebny Palackého náměstí a částečné obnově druhé z učeben. Škola rovněž byla
nucena  řešit  ukončení  podpory  Windows  XP  pronájmem  operačních  systémů  a  kancelářských
aplikací Microsoft prostřednictvím společnosti D-COMM Praha. Roční pronájem software pro celou
školu  se  pohybuje  kolem  70  tis  Kč  s  tím,  že  je  zde  plná  údržba  na  nejnovější  verze  a  právo
downgrade. 

Funkci koordinátora ICT vykonává osobně ředitel školy Ing. Vladimír Kebert, který spolu s Ing.
Věrou Rabochovou v roce 2013 absolvoval kvalifikační zkoušky pořádané projektem vzdělávání na
Katedře Informačních technologií PEF ČZU Praha. 
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Nová učebna – laboratoř síťových technologií, pořízená z projektu Peníze středním školám. Ve výběrovém řízení 
zvítězila nabídka společnosti Intercomsys Praha, která vybavila učebnu přístroji CISCO a zajistila kompletní proškolení 
učitelů v páci a metodice výuky s přístroji CISCO. Dole vpravo tvůrce a správce učebny p. Jan Barták se svými žáky 
třídy 3.A. 

Přelomem ve vybavení školy ICT je zřízení nové laboratoře sítí v přízemí budovy Palackého 
náměstí 100. Vybavení bylo pořízeno z prostředků dotace projektu Peníze školám nákladem cca 
550 tis. Kč. Dispozice, nábytek a zapojení laboratoře bylo řešeno svépomocí školy. Učebna, popsaná
již v minulé výroční zprávě zahájila provoz od 1.9.2013 v předmetu Sitě a síťové technologie. Žáci 
oboru Informační technologie mohou získat certifikaci  CISCO CCNA 1-4 a IT Essentials. Učebna též 
škole umožnila založit novou CISCO Networking  Academy výhradně pro své aktivní  žáky. První 
certifikace byly uděleny žákům třídy 4.B v červnu 2014. 
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13. Údaje o pracovnících školy

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2013)

Počet pracovníků

Počet žáků 
v DFV na 
přepočtený 
počet 
pedagog. 
prac.

celkem 
fyzický/přepočtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

Pedag  jen 
s odbornou 
kvalifikací 

343/45,78

46/45,78 14/14,59 32/31,19
int. 32/31,19 

2/1,75 7,49
externích 0

 Uveďte počet interních a externích pedagogických pracovníků

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2013)
Počet

pedagogickýh
pracovníků

Do 30
let

31 – 40
let

41 – 50
let

51 – 60
let

Nad 60
let

Z toho
důchodci

Průměr
ný věk

Celkem 2 4 6 15 5 2 50,59

z toho žen 1 3 4 5 1 1 46,86

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2013)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání 
vysokoškolské
- magisterské a 

vyšší

vysokoškolské
 - bakalářské

vyšší odborné střední základní

25 3 (UOV) - 4(UOV,UOP) -
*)UOP – učitelé odborných předmětů, UOV – učitelé odborného výcviku

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2013)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let

2 3 3 8 16

Škola neeviduje žádného asistenta pedagoga. 
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13.2. Aprobovanost výuky  podle jednotlicvů (k 30. 9. 2013)

Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení 
pedagoga

Upřesnění kvalifikace
třídní úvazek Aprobovaný plně

Cizí jazyky

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

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

Zarič-Brajovič Mirjana, 
Dipl. Fil

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

1.NZ 21 NE

Bc. Klán Martin
Studuje magisterský stupeň ANJ, 
(dokončuje – podzim 2014)

16 NE

Český jazyk
Dějepis, Občanská nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. Plná ap ČJL, OBN, právo, Německý jazyk 1DS 20 ANO

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

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

Matematika, Fyzika

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

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

Hudec Jiří, Ing.
(zástupce ředitele)

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

10 ANO

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

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

Ekologie, Biologie, odborné
předměty 

Hudcová Jana, Ing. 
Plná ap odborné předm. Zem- ekol, odb 
biol apod. , koordinátor EVVO

1.B 21 ANO

Ekonomické odborné

Chlustinová Alena, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 3.B 20 ANO,   20 + vých.por(1)

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

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

Strojírenské odborné Hrubý Jan, Ing. Plná ap mechanizace, technické, fyz 4.C 19 ANO



Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení 
pedagoga

Upřesnění kvalifikace
třídní úvazek Aprobovaný plně

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

Smíšek Vladimír, Ing. Plná ap strojírenské předměty 12 ANO

Lhotáková Alena, Mgr.,Bc.
Zástupce řed.pro praxi 

Plná ap strojírenské předměty 7 ANO

Fryš Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 21 ANO

Odborný výcvik
+ praxe

Balej Jiří Odborná příprava, plná pro UOV 30 ANO

Borovka Václav Odborná příprava, plná pro UOV 18 ANO

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

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

Fencl Karel Odborná praxe, plná pro UOV 30 ANO

Informační technologie
odborné

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

Kebert Vladimír, Ing. , CSc., 
ředitel školy

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

4 ANO

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

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

12 NE, studuje

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

Vychovatelka DM Tkáčová Jana, Bc. Vedoucí vychovatelka 28 ANO

Krýlová Hana Vychovatelka 30 ANO



13.3 Personální změny ve školním roce: 

- Od 25.8.2013 přijata na částečný úvazek nová kolegyně, absolventka PedF UK Praha Mgr. 
Eva Čepeláková, apr. Informační technologie, Rodinná výchova s tím, že se ve své práci 
bude věnovat především první z vyjmenovaných kvalifikací.

- Mgr. Jana Mertová, učitelka Bi-Che, která má smlouvu na dobu neurčitou se k datu 
nastoupila po mateřské dovolené a pokračuje ve svém trvalém PP učitelky Bi-Che. 

- Dipl. Fil. Mirjana Zarić-Brajović odchází na základě výpovědi pro nesplnění odborné a 
pedagogické kvalifikace po prověření doložených dokladů. Na její místo nastupuje 
25.8.2014 plně kvalifikovaná učitelka Mgr. Soňa Lomičková

- Ing. Věra Rabochová odchází na mateřskou dovolenou v květnu 2014. Její úvazek je 
rozdělen kolegům, kteří dosud plný úvazek neměli – Ing. Josef Vacovský, Mgr. Eva 
Čepeláková, část Ing. V. Kebert. 

- Bc. Martin Klán k 30.6.2014 nemá dokončeno magisterské vzdělání, dokončuje jej v 
průběhu 10.2014-02 2015. Poté mu zaměstnavatel přislíbil smlouvu na dobu neurčitou. 

- Bc. Jana Tkáčová v souvislosti s pozastavením činnosti domova mládeže od 13.6.2014 je 
převedena na jinou práci – po uzavření všech agend domova mládeže od 1.8.2014 vykonává
funkci hlavní hospodářky školy

- paní Hana Krýlová, vychovatelka ze stejného důvodu  - pozastavení činnosti domova 
mládeže odchází na základě výpovědi z organizačních důvodů. Vzhledem ke své kvalifikaci 
odchází do jiné školy. 

13.4. Ocenění vybraných pedagogů školy u příležitosti Dne učitelů
2014

Na návrh vedení školy a se souhlasem odborové organizace byli navrženi na vyznamenání za 
dlouhodobou obětavou práci ve středním školství Ing. Jana Hudcová, učitelka odborných předmětů 
a Mgr. Miroslav Karásek, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů. 31.3.2014 se kolegové zúčastnili 
slavnostního setkání pedagogů okresu Beroun v berounské radnici a převzali pamětní plaketu a 
uznání za dosavadní práci ve školství. 

Setkání se zúčastnili  pan Mgr. Jiří Sixta, předseda a koordinátor odborových svazů 
Středočeského kraje-západ, dále pan František Dobšík, předseda Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství, dále starostka města Beroun Ing. Šárka Endrlová. 
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Ze slavnostního setkání pedagogů okresu Beroun – předávání ocenění za dlouhodobou kvalitní 
práci převzali 31.3.2014 i Ing. Jana Hudcová a Mgr Miroslava Karásek, učitelé SOŠ a SOU Hořovice
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
včetně vedoucích pracovníků  (ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o 
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků)

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

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

14.1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Ing. Věra Rabochová, Jan Barták a Ing. Vladimír Kebert – absolvovali v 10/2013 školení CISCO - IT

Essential a získali lektorské osvědčení k výuce tohoto předmětu, který je začleněn do ŠVP oboru
Informační  technologie  (Stavba  a  provoz  IT).  Všichni  uvedení  složili  zkoušku  a  tím  mohou
poskytovat žákům bezplatnou akreditaci v oboru CISCO IT Essentials.  

- Studium k  prohlubování  odborné  kvalifikace  (průběžné  vzdělávání  –  kurzy,  semináře)  a
samostudium výčet zásadních školení

školení účastníci uhrazeno

Islám a islámský fundamentalismus Mgr. Vlčková Eva, Mgr. KarásekMiroslav 500,--

Dynamická geometrie Mgr. Plecitá Jana 714,--

Skotsko a zlatý věk skotské literatury Mgr. Musílková Alena 948,--

Setkání ředitelů škol Ing. Kebert Vladimír 300,--

Výukový seminář ekonomiky Ing. Alena Chlustinová 500

Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí Mgr. Vlčková Eva, Mgr. Karásek Miroslav 1500,--

CISCO IT Essentials, CISCO CCNA-1,CCNA-
2,CCNA-3,CCNA-4 školení k dodávce 
hardware – celkem 5 certifikovaných  
školení po 40ti hodinách  pro 3 osoby I-
com Unity – CISCO (OPVK – peníze 
školám)

Ing. Rabochová Věra, Ing. Kebert 
Vladimír, Jan Barták

102 910,--

Druhá Československá republika Mgr. Karásek Miroslav 1200,--

Písemná komunikace Ing. Ivana Krausová 2057,--

Inventor – základní kurz Ing. Jan Hrubý 5490,--

Americká literatura (OPVK – peníze 
školám)

Mgr. Musílková Alena 948,--

Strojírenské fórum Ing. Šos Václav, Ing. Fryš Václav 1000,--
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Nepedagogičtí pracovníci – provozní školení

Školení řidičů referentských vozidel Všichni zaměstnanci – řidiči služeb. 
vozidel

3025,--

Novely právních předpisů Ing. Kebert 500,--

Doškolení svářečů 480,--

Školení řidičů p. Krýl Václav 1210,--

Seminář pro jídelny Pí Dlouhá Ivana 400,--

Účetnictví státní správy Bc. Jitka Štefanová 6500,--

Majetek a jeho odpisy Bc. Jana Tkáčová 1690,--

Spisová a archivní služba Štuksová Marie 1790,--

Říjen 2013. Z odborného školení společnosti I-com-unity k programům CISCO – CCNA2, vpravo Ing. Kebert, Ing. 
Rabochová a Jan Barták na školení pro IT Essentials. 

Celkový počet jednodenních a dvoudenní akcí DVPP (včetně CISKOM) : 14

Počet vícedenních akcí : 3 (Go !, CAD, CISCO)

Samostudia se zúčastnili všichni pedagogové.
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14.1.3 Finanční náklady vynaložené na DVPP

V účetnictví není přesně rozlišeno, co je DVPP jako takové, je zde pouze rozlišeno, co je hrazeno 
jako státem akreditované vzdělávání hrazené ze státních prostředků a ostatní vzdělávání a 
proškolení bez akreditace (BOZP, požární, používání zařízení, speciální školení) hrazené z provozních
prostředků. Za akreditované vzdělávání bylo vydáno 1218647,--   z toho 103 858,-- za školení z 
dotací OPVK Peníze školám. 

14.1.4 Hodnocení školení z pohledu pedagoga

Absolvované DVPP školení hodnotí Mgr. Eva Vlčková: „ V průběhu tohoto školního roku jsem 
absolvovala dvě školení pořádané Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. První se konalo 
2.prosince 2013. Školení křesťanství v proměnách dvou tisíciletí provedl Jan Dušek. Druhé školení 
na téma 2. republika provedl Robert Kvaček 11.března 2014. Oba přednášející jsou vynikající 
odborníci ve svém oboru, pochopitelně tedy i jejich přednáška měla vynikající úroveň. Získané 
poznatky určitě využiji při výuce dějepisu.“

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)
15.1.1  FOTOSOUTĚŽ „GEOLOGIE a její souvislost s dalšími přírodními 
vědami“ (Mgr. J. Plecitá, Mgr. J.Hráchová)

Kabinet matematiky letos vyhlásil fotosoutěž s geologickou tematikou, neboť téma Geologie 
bylo vyhlášeno i jako téma roku pro Unesco a naše škola je přidruženou školou této organizace. 

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 7 studentů. Soutěž letos sponzorovala Česká spořitelna. Cenami byly 
dárkové poukazy do Datartu.

Výsledky soutěže:    

1. Jan Štorek    3. B
2.  Petr Čepa    4. A
3.  Klára Paterová    2. B

Nejlepší fotografie byly vyvěšeny na nástěnce
ve škole a na posterech při celostátním setkání
přidružených škol Unesco. 
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Vernisáž fotosoutěže s vyhlášením vítěze se konala 25.6.2014. Vpravo Mgr. Jana Plecitá předává 
cenu vítězi Janu Štorkovi (3.B. OTŽP)

15.1.2 Šachový klub (Ing. Václav Šos)
Na škole pracuje šachový kroužek. V současné době v kroužku převažují žáci z  učiliště.Dvakrát 

ročně v rámci sportovního dne školy pořádáme šachový turnaj. Každoročně se zúčastňujeme 
krajského přeboru středních škol v Neratovicích. Ani v roce 2013 se nám nepodařilo postoupit do 
celostátního kola. Někteří studenti pomáhají s vedením šachových kroužků i na základních školách. 

 

15.2 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)
15.2.1 Sportovní kurzy

Povinný sportovní kurz jako součást výuky tělesné výchovy proběhl tradične ve Višňové u Roztok
u břehů řeky Berounky. Tentokrát se kurz konal v září 2013 pro 3 ročníky. Účelem kurzu je 
motivovat žáky ke sportování  a radosti z pohybu. Tradičně se do Višňové jezdí na kolech a na místě 
je spolu s učiteli cyklistika velmi oblíbenou aktivitou, dále pak míčové hry (volejbal, fotbal), softball,
badminton a tenis, sportovní střelba, plavání, orientační běh. K největším zážitkům našich žáků je 
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sjíždění Berounky v kánoích. Kvalitní a dostupné ubytování v kempu Hájek na břehu Berounky u 
Roztok lze jen doporučit.  Sportovní aktivity, které studenti absolvovali:  cyklistika, 

Sportovní kurz proběhl  bez úrazů i  kázeňských problémů.

Ze sportovního kurzu 3. ročníků ve Višňové u Roztok v září 2013. 

Rovněž pro žáky 2. ročníků oborů s výučním listem byl uspořádán sportovně- turistický kurz. 
Ve dnech 9.6.2014 – 13.6.2014 se konal sportovní kurz pro žáky 2. ročníku 2NZ. Kurzu se 

účastnilo 25 žáků 2. ročníku oboru Nástrojař a Strojní mechanik. 
Připravili jsme pro žáky sportovně výchovný kurz  realizovaný pod názvem „Kurz přežití v přírodě

BEROUNKA“. Žáci prožívali a řešili situace,  které se v životě neztratí. Kurz přežití v přírodě jsme
připravili byl plný her a  základních skautských a vojenských základů v boji o přežití.

Žáci  během týdne sjížděli  organizovaně řeku Berounku pod vedení  zkušených instruktorů na
zapůjčených  lodí.

Sjezd Berounky byl v úseku Dolanský most až do Roztok u Křivoklátu. Žáci tak poznali krásy celé
řeky a užili si dlouhou plavbu a krásné počasí.

Žáci 2. NZ během s instruktory Mgr. A. Lhotákovou a Bc. Milanem Kopáčkem při sjíždění Berounky
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15.3 Programy a projekty (nové i pokračující)

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

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

Od března 2012 do prosince 2014 byla škola  v partnerské roli 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“ , projektu „Mladý podnikatel“ a projektu se 
zkráceným názvem „s2b“ ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – 
INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ . 

K hlavním aktivitám s2b patří aktivity pro žáky související s trhem práce, poradenstvím,kariérním
růstem a požadavky zaměstnavatelů. Žáci se setkají s pracovníky poradenské firmy Delloite, SAP, 
Partners. Žáci absolvoují bezplatně výstavy Prafessia Days, exkurze ve společnosti O2 a pod. 
Netřeba dodávat, že uvedené aktivity jsou koncipovány smysluplně a jsou u žáku všech 
zúčastněných škl velmi populární. Proto se předpokládá, že administrátoři projektu z PEF ČZU 
podají další projektovou žádost,která bude v kontaktu vysoké školy se školami středními dále 
pokračovat. Např ve zdejší škole 12.prosince 2013 se konala přednáška Ing. V. Očenáška na téma 
ECDL a uplatnění těchto dovedností při pohovorech z získání zaměstnání. 

1. . Ing. Vladimír Očenášek, CSc  testuje naše žáky podle ECDL. Vpravo přednáška o zdravotním systému v ČR. 
Obě akce pod projektem S2B. 
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15.května Vít Koutný ze společnosti Partners přednášel k problematice úvěrů, pojištění, financí

Při hodnocení trojice projektů České zemědělské univerzity se shodujeme, že patří k  nejzdařilejším 
absolvovaným odborným projektům s velmi kvalitními výstupy. 

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 /2014 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 rozhodování o vlastním uplatnění. Projekt velmi propaguje spolupráci se zaměstnavateli. 
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Akce, realizované v hodnoceném školním roce v rámci projektu S2B: 

Telefónica Czech Republic, a. s. - Program Think Big School Ing. Alena Chlustinová,

Vazební věznice Praha Ruzyně , Exkurze, 22.10.2013

Profesia days - Exkurze, 24.10.2013 , Veletrh práce, PVA EXPO, Praha Letňany

Telefónica Czech Republic, a. s. - Program Think Big School 

Regionální veletrh fiktivních firem, Příbram 

Česká národní banka Exkurze 06.12.2013 Praha 

Co je ECDL? A co všechno umím z IT?   Přednáška , 12.12.2013 Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, 
Katedra IT ČZU v Praze 

Finanční gramotnost Vítězslav Koutný, Partners Financial Services, a. s. ,Přednáška 
15.05.2014

Seminář o zdravotním systému v ČR, České zdravotnické fórum, o. p. s. Přednáška , 20.05.2014 

15.3.2 Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT ; partnerství v 
projektech s finanční podporou z fondů EU

Z podpory MŠMT ČR škola pokračovala v realizaci 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. 

Pro projekt bylo zásadní aktivitou 8 šablon III/2, ke kterým učitelé vytvořili 24 sad (po 20 ks) – 
tedy celkem 480 kusů digitálních učebních materiálů (DUM). Projekt byl v  realizaci od 30.5.2012 
do 31.5.2014.  Projekt realizován dle příručky v. 3.podle harmonogramu. Projekt realizován zcela 
kromě jedné "šablony" II/3 cizí jazyky-  školení pedagogů jazyků a jedné "šablony" VI/3 - Finanční 
gramotnost (4750,--Kč). Prostředky za nerealizované aktivity se vrací poskytovateli dotace. 

Projekt měl pro vybavení školy zásadní význam. Škola proto aktivity zaměřila do šablony III/2 a 
pořídila přístrojové vybavení pro síťovou laboratoř školy, mikroskopy a další vybavení pro výuku 
biologie a chemie a též částečnou obnovu hardwaru jedné odborné učebny IT. 

Závěrečná MZ projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0841 byla schválena dne 26.8.2014. Vzhledem k 
tomu, že v průběhu realizace projektu nebyl naplněn výstup šablony  II/3 a 2x výstup šablony VI/3, 
byla škola povinna částku odpovídající hodnotě těchto výstupů ve výši 6 893,00 Kč vrátit 
prostřednictvím svého zřizovatele na účet poskytovatele dotace (MŠMT) do 30 kalendářních dní od
schválení závěrečné monitorovací zprávy. 

Částka, která bude ze strany příjemce vrácena: 6 893,00 Kč
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Důvod vrácení: nedosažení výstupu v šabloně II/3 a 2x výstupů v šabloně VI/3 v době realizace 
projektu 

Z celkové dotace  1 188 828,001,-- Kč byly vyčerpány prostředky kromě výše uvedených a 
vrácených 6893,-- Kč. 

Fotodokumentace výsledků projektu: 

Vybavení školy pořízené ze „šablon“. Nahoře laboratoř sítí a síťových technologií včetně měřících přístrojů a 
speciálního nářadí, dole vybavení fotometrického pracoviště v učebně chemie a vprovo dole nově mikroskopy nově 
vybavená laboratoř biologie. 

15.3.3  Moderní učitel 21.století

Projekt byl k datu této zprávy schválen. Realizátorem je pracovní skupina ČVUT vedená Prof. Ing.
Dušanem Magou,CSc. Škola zde má zřizovatelem schváleno partnerství. Projekt má za cíl vybavit 
školu dotykovými zařízeními a poskytnout dovednosti a znalosti 20ti pedagogům školy v metodice 
využití této techniky ve výuce a získávání informací. Projekt se rozbíhá od příštího školního roku – 
2014/2015.  
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15.3.4   Think Big Shool

Výroční zpráva 2013/2014,    Strana 76 (celkem 115)



15.3.5 Professia Days 2013

Účast na veletrhu Profesia days byla financována projektem S2B České zemědělské univerzity v 
Praze. 

15.3.6 Projekt „Fiktivní firma“

Na škole působí dvě fiktivní firmy, ve kterých pracují žáci 3. A  4. ročníku oboru Ekonomika a 
podnikání. 

Fiktivní firma představuje moderní způsob výuky, který podporuje podnikatelské dovednosti 
žáků. Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě.

Žáci zvolí předmět podnikání, určí si právní formu, zvolí vhodný název, vytvoří logo. Své zboží či 
služby, které existují jen ve virtuální podobě, nabízejí ostatním fiktivním firmám. Žáci se střídají na 
jednotlivých pracovních pozicích. Naučí se spolupracovat, slušně vystupovat a nést zodpovědnost 
za svou práci. Získané teoretické znalosti si vyzkouší v praxi. Fiktivní firmy se zúčastňují veletrhů 
domácích i mezinárodních.

Fiktivní firma, která splní určitá kritéria stanovená z CEFIF Praha, může požádat CEFIF o udělení 
Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát je dokladem o vykonání odborné  ekonomické 
praxe. 
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Ve fiktivní firmě žáci vytváří doklady, marketing, reklamu stejně, jakoby pracovali ve skutečné firmě. Vtip je v tom, že
na různých školách působí fiktivní firmy, které si navzájem prodávají, fakturují, účtují, dopisují …..

15.4 Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a
dalších soutěžích,
15.4.1 Holešovická šibenice
– soutěž účetnictví, kterou jsme poprvé v tomto školním roce zkusili. Hned poprvé v nelehké 
konkurenci pražských obchodek dosáhli  Markéta Domanská a Jana Lhotáková naši žáci 10 a 15 
místa s 660 a 621 body.
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15.4.2 Školní soutěž „Má dáti – Dal“ určená pro žáky ekonomického oboru
V březnu proběhl ve škole třetí ročník soutěže v účetnictví „Má dáti-Dal“. K nejlepším soutěžícím
patřila Jana Lhotáková, Sandra Chybová a Markéta Domanská ze třídy 4.B a  žákyně pak postoupily
do soutěže Holešovická Šibenice. 

Žáci 3.A (Ekonomika a podnikání) – účastníci soutěže. 

15.4.3 Literární soutěž 
(Mgr. Eva Vlčková)

Třídy 1.C a 3.B se zapojily do literární soutěže. Letošní téma se týkalo geologie v našem kraji. Na
základě  výsledků  školního  kola  byly  vybrány  tři  nejlepší  práce  a  ty  byly  zaslány  do
celorepublikového kola.

15.4.4. Olympiáda v anglickém jazyce
(Bc. Martin  Klán)

Ve školním roce 2013/2014 se mi podařilo zorganizovat školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 
Toto školní kolo proběhlo na SOŠ a SOU Hořovice v únoru 2014 a bylo určeno pro studenty 1. – 3. 
ročníků středních škol. Školní kolo olympiády v angličtině bylo rozděleno na písemnou a ústní část. 
Písemná část proběhla 4. února 2014 a  zúčastnilo se jí 18 soutěžících z 20 (2 studenti se 
nedostavili). V písemné části studenty čekal poslech a gramatický test.  Z 18 studentů postoupilo 9 
studentů k ústní části, která proběhla 7. února 2014. Ústní část byla zaměřena na interakci na 
základě konverzačních témat. Z 9 studentů postoupili dva nejlepší do okresního kola, které se 
uskutečnilo 25. 2. 2014 na GVH Hořovice. Naši studenti se v  silné konkurenci umístili na velmi 
pěkných pozicích, což ilustruje výsledková listina. Těmto dvěma studentům děkujeme za důstojnou 
reprezentaci školy a také všem zúčastněným ve školním kole patří poděkování za úsilí i účast. 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce bych rád organizoval každým rokem a věřím, že toto 
školní kolo olympiády v angličtině se stane pro studenty motivací vedoucí ke zvýšení zájmu o tento 
jazyk. Také věřím v úspěch našich studentů i na dalších úrovních této olympiády.
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15.4.5 SOČ (Mgr. Jaromíra Šteffková)
29. 4. 2014 se dvě studentky třídy 4. B (OTŽP) naší školy zúčastnily krajského kola SOČ v Kladně.  

Miloslava Prošková soutěžila v oboru biologie s prací „Klíč k určování vybraných druhů borovic“ a 
Radka Häuslerová s prací „Poruchy reprodukce německého ovčáka“. Obě studentky se o daná 
témata velmi zajímají a chtějí v dané problematice pokračovat i na vysokých školách. Ve velké 
konkurenci se sice neumístily na prvních místech, ale oběma práce pomohly při přijímacím řízení 
na vysokou školu.

15.4.6 Matematický klokan (Mgr. Plecitá, Mgr. Hráchová)
Soutěž za školu organizují kolegyně kabinetu matematiky Mgr. Jana Plecitá a Mgr. Jana 

Hráchová. Škola se soutěže tradičně účastní a v hodnoceném roce naši žáci dosáhli úspěchu v 
kategoriích „Junior“ a „Student“: 

Matematická soutěž pro různé kategorie všech typů škol pořádaná Domečkem Hořovice.
Konala se 21. 3. 2014. Z naší školy se zúčastnilo 24 studentů.
V soutěži jde zejména o logiku a vymýšlení vlastních postupů u jednotlivých úloh. Není dovoleno

používat kalkulačku ani jiné pomůcky. Maximální počet bodů teoreticky je 120 bodů, ale ve 
skutečnosti bývá bodový zisk zhruba poloviční nebo méně. 

Výsledková listina školního kola SOŠ Hořovice:
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kategorie  JUNIOR – 1. a 2. ročníky kategorie  STUDENT – 3. a 4. ročníky

  Nagy  Josef   1. C   -   64 bodů
Veselý  Jiří   2. A   -   60 b.
Nedvěd  David   1. B    -   52 b.
Šmíd  Tomáš   1. C   -   50 b.
Martínek  Lukáš   2. A   -   47 b.
Häusler  Jan   1. C                 -   41 b.
Krafek  Václav   1. B                -   38 b.
Stehlík  Jan   2. B   -   37 b.
Sedláček  Petr   2.C   -   37 b.
Zadina  Jiří   2. C   -   36 b.
Menclová  Sylvie   1. B  -   36 b.
Kaluba  David   1. C                -   33 b.
Kynclová  Aneta   2. A   -   31 b.
Dršková  Adriana   1. B  -   27 b.
Čochnář  Jan   1. C   -   25 b.
Mašek  David   1. A   -   19 b.  
Radouš  Marek   1. C -   15 b.

Norek  Martin   3. A   -   54 bodů
Čepa  Petr   4. A                -   51 b.
Prošková  Miloslava   4. C        -   32 b.
Frühauf  Štěpán   3. A               -   29 b.
Adamu  Jakub   3. B    -   25 b.
Svoboda  Jan   3. A    -   17 b.
Fencl  Petr   3. A                  -   15 b.

Výsledky okresního kola soutěže Matematický klokan 2014

V soutěži matematický klokan měla škola zastoupení v kategoriích Junior a  Student. Výsledky v konkurenci žáků 
gymnázia jistě obstojí. 

15.4.7 GENIUS LOGICUS (Mgr. J. Plecitá)

Této mezinárodní soutěže se naše škola zúčastnila již počtvrté. 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 
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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 2013/2014 se z naší školy zúčastnilo 14 studentů. 

15.4.8 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 popáté, zapojilo se   8 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.

Naši nejlepší:     56. místo  z 517    Petr Čepa, 4.A
                          307. místo z  517  Žaneta Roztočilová, 1. B
                      

15.5 Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických
jevů, další způsoby jejich předcházení 

První dny školního roku 2013-2014 věnovali noví třídní učitelé Mgr. Alena Musílková, Mgr. Eva 
Vlčková, Mgr. Dana Kučerová adaptačnímu kurzu 1. ročníků.  Kurzem 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. 

Ředitelství školy tradične spolupracuje s odborníkem na prevenci patologických jevů Mgr Jiřím 
Sixtou z 2. ZŠ Beroun, který prostřednictvím vzdělávací agentury ELROND Příbram zajistil 
kvalifikované programy prevence právě pro tento kurz. Současně došlo k vyškolení kolegyň Mgr. 
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Jany Plecité a Mgr. Jaromíry Šteffkové v organizaci a pořádání pobytových adaptačních kurzů. 
Současně byla škole představena nová destinace k pořádání těchto pobytů – tábor Račí Hrad v 
Jesenici u Rakovníka. Toto prostředí, odtržené od civilizace je pro podobné akce ideální volbou. 

Další provedené preventivní akce jsou popsány v kapitole zprávy pracovníka prevence 
patologických jevů. 

Z kontaktních her prváků oboru Informační technologie při adaptačním kurzu 2013 v Račím Hradě. Vpravo Mgr. 
Jiří Sixta při školení o vztazích mezi spolužáky. 

15.6 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a 
environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k 
humanismu apod.
15.6.1 Klub mladého diváka  (Mgr. Eva Vlčková)

Ve školním roce 2013/2014 bylo do klubu přihlášeno 36 studentů. Během roku zhlédli 3 
představení v pražských divadlech :

9.prosince 2013  Švandovo divadlo – Hamlet
24.února 2014 – Národní divadlo – Cyrano z Bergeracu
31.března 2014 – Divadlo ABC – Bedřich Smetana: The Grates Hits ;  Divadlo Příbram
9.dubna 2014 jsem se studenty 1.C a 3.B navštívila v Divadle Příbram představení Saturnin.
Návštěvy divadel jsou vhodným doplňkem literární výchovy, navíc studenti získávají návyky 

společenského chování.. 

15.6.2 Den geologie
 (Mgr. Eva Vlčková)

14. května se na naší škole uskutečnil Den geologie, v jehož rámci jednotlivé třídy podnikly 
exkurze na zajímavé geologické lokality v našem okolí. Se třídou 1.C jsem v doprovodu Mgr. Karáska
a Ing. Krausové navštívila Svatý Ján a Solvayovy lomy. Cestou jsme pozorovaly jednak zdejší 
květenu, ale hlavně zajímavé geologické útvary. Ve Svatém Jánu jsme si prohlédli zdejší klášter a 
připomněli jsme významného básníka Bedřicha Briedla, jehož dílo je spjato s tímto místem. 

Výroční zpráva 2013/2014,    Strana 83 (celkem 115)



V samotných lomech jsme měli objednanou komentovanou prohlídku. Dozvěděli jsme se o 
geologické minulosti a skladbě těchto míst, seznámili jsme se s historií těžby v regionu, prohlédli 
jsme si muzeum věnovaném těžebním strojům a na závěr jsme s průvodcem projeli celý areál a 
navštívili jednu ze štol. Akce měla velký ohlas,studenti ocenili to, že se seznámili s krásným a 
zajímavým místem, o jehož existenci někteří neměli ani ponětí. 

15.6.3 Zpráva o činnosti koordinátora EVVO za rok 2013 – 2014
(Ing. Jana Hudcová)

Zpráva o činnosti za rok 2013 – 2014

Ing. Jana Hudcová

1) Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze
V listopadu 2013 se Miloslava Prošková a Radka Höuslerová ( 3. ročník OTŽP )  

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

2) Každoroční tvorba projektů s různými náměty. 
Studenti 3. ročníku OTŽP vypracovali a prezentovali simulační hru na téma 

„Křivoklátsko NP – Ano či Ne.“ Tomuto projektu předcházel pobyt v CHKO Křivoklát, 
kam nás pozvali pracovníci Správy CHKO. Studenti měli možnost čerpat důležité 
informace u odborníků různého zaměření a navíc strávili nádherné dny v křivoklátské
přírodě.
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Závěrečná konference projektu „Křivoklátsko NP – Ano či Ne“ simulovala zřízení 
přehrady na řece Berounce a žáci zde rozebírali veškeré dopady, pro a proti stavbě 
přehrady. 

3) Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Geologie

Téma Geologie jsme v letošním roce zpracovali, jako celoškolní akci. Všechny třídy 
mimo čtvrtých ročníků se zúčastnily tématicky zaměřených exkurzí. Výstupy z těchto 
aktivit budou prezentovány na výročním setkání Přidružených škol UNESCO, které 
proběhne 22. a 23. 9 v Hořovicích.
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Den Geologie se pro celou školu konal 14. května v Českém krasu.   Z exkurze Koněprusy

 
4) Účast na botanických akcích pořádaných Biologickou fakultou JČU v Českých 

Budějovicích.
Tyto kurzy jsou terénní a jsou výborným doplněním znalostí z botaniky. Veškeré 

znalosti dále pak využívám ve své práci.

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

6) Zajištění a absolvování odborné praxe z biologie.
Na všech praxích zajišťuji odbornou i organizační část. Praxe umožní studentům 

získat mnoho informací a znalostí.

7) 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“.

8) Zajištění a realizace exkurzí a přednášek
Exkurze: 

▪ Koněpruské jeskyně
▪ Lomy Amerika
▪ Hornické muzeum
▪ CHKO Křivoklát
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      Čistička odpadních vod Hořovice

9) 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 jsme obhájili již čtvrtý titul 

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

V  pořadí již čtvrtý titul „škola udržitelného rozvoje I. Stupně“ 

10) Vedení maturitních a seminárních prací .

11) 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 2014 ve Vlašimi.

12)Vyhlášení a zajištění  - Literární a výtvarné  soutěže
Této soutěže se účastníme každoročně a naši studenti se umísťují na předních 

místech v obou soutěžích.

13) Realizace projektů
V roce 2012 jsem byla zapojena do tří projektů.
• Podpora výuky
• Projekty Středočeského kraje
• Ekologické vzdělávání pedagogů
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15.7 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, 
zaměstnavateli, úřady práce, odborovými 
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními
partnery, orgány veřejného zdraví a dalšími subjekty při
plnění úkolů ve vzdělávání

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

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

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

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

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

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

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

O použití vhodných druhů OOPP (např. přilba, rukavice, ochr. brýle
 respirátor, chrániče sluchu a pod.) na pracovištích rozhodují učitelé odborného výcviku školy a 

to dle druhu a rizika práce na jednotlivých pracovištích. 
Žáci jsou povinni udržovat přidělené OOPP funkční, čisté a nesmí je úmyslně poškozovat a 

znehodnocovat. V případě ztráty, nebo úmyslného poškození OOPP jsou povinni si tyto OOPP 
zakoupit z vlastních prostředků.

 

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

15.8.1 Středoškolský den pro žáky základních škol

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

Ostartní žáci měli možnost vyzkoušet chemickou analýzu, mikroskopii biologických preparátů 
nebo aktivity ve fiktivní firmě. Největším problémem je způsob financování dopravy žáků škol na 
jednotlivá odborná pracoviště. Přesto byla tato akce jak učiteli tak i žáky ZŠ hodnocena jako 
smysluplná a vhodně uspořádaná. 

Při výrobě síťového kabelu pod vedením maturanta 
Viktora Kafky.

Nebojme se chemie

18.8.2 Veletrhy škol – Zdice (okres Beroun) a Rakovník

Prezentace oborů vzdělání, studijní nabídky a svých dalších aktivit se konala u příležitosti 
veletrhu vzdělávání ve Zdicích dne 3.-4.10. 2013 a v Rakovníku v listopadu 2013. Obě velké výstavy 
organizují místní pobočky Úřadu práce. Jde o tradiční informační akci pro veřejnost, která startuje 
informační období před přijímacím řízením. 

Tradičně naše škola prezentuje studijní nabídku spolu se společností MUBEA, která podporuje naše žáky 
podnikovými stipendiem. 
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15.9. Činnost školské rady  (Mgr. Dana Kučerová, předsedkyně šr.)

Ve školním roce 2013 – 2014 se školská rada sešla celkem třikrát. 
Školská rada se při svých zasedáních zabývala: 

a) Inspekční zprávou čj. ČŠIS-776/13-S z 29. 5. 2013; 
b) projednáním a schválením výroční zprávy o činnosti a hospodaření školy; 
c) projednáním školního řádu; 
d) studijními výsledky žáků školy; 
e) výsledky mapování SPJ ve škole; 
f) podněty ze strany rodičů a žáků (kritickými připomínkami týkajícími se kvality jídel ve 
školní jídelně). 

15.9 Další akce nebo činnosti školy – dobročinné a veřejně 
prospěšné akce

Tradičně tyto akce a další podobní organizuje výchovná poradkyně školy Ing. Alena Chlustinová
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16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
16.1 Rekvalifikační studium v oborech KKOV – Projekt UNIV 3.

Leden 2014 – březen 2014. V rámci projektu UNIV3 – podpora procesů  uznávání jsme 
připravili pilotáž vzdělávacího  programu  „Základní kovoobráběčské práce“. 

Vzdělávací program byl zaměřen na osoby bez technického vzdělání. Pedagogičtí pracovníci naší 
školy připravili pro frekventanty kurzu studijní materiály. Projekt byl ukončen závěrečnými 
zkouškami a úspěšní absolventi obdrželi certifikát. Program proběhl pro 8 účastníků,kterí byli 
vyškolení pro konkrétní zaměstnavatele v regionu. 

Absolventi ověření UNIV3 – Základní kovoobráběčské práce - Leden 2014 – březen 2014

16.2 Podnikové vzdělávání
Kromě  toho  v  rámci  doplňkové  činnosti  škola  organizovala  pro  partnery  Buzuluk  Komárov  

2 kurzy „Tabulkový procesor pro začátečníky“ a pro pokročilé, totéž pro družstvo COOP Jednota
Hořovice. Školením byla získána tržba ve výši přibližně 100 tis. Kč. 

17. Výchovné a kariérní poradenství
17.1 Primární prevence ve školním roce 2013 - 2014

(Mgr. Dana Kučerová)
     V červnu 2013 proběhlo ve škole celoplošné mapování rizikových jevů mládeže. Cíle primární 

prevence SPJ proto vycházely ve školním roce 2013 – 2014 nejen z požadavků ČŠI, ale byla mezi ně 
začleněna i témata, jež z šetření vyšla jako témata aktuální.

 Nadále byly sledovány cíle: 
1. prevence/minimalizace šikany a agresivního chování,
2. boj proti absenci a záškoláctví,                         
3. prevence zneužívání návykových látek.

K nim přibyla aktuální témata: 
     1. spokojenost ve škole,                           

2. sebehodnocení,                         
3. finanční gramotnost. 
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     V úvodu školního roku proběhl třídenní adaptační GO kurz 1. ročníku v Jesenici u Rakovníka. 
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. ročníku SOŠ se zaměřila na sociální gramotnost, obsahem 
interaktivně realizovaných besed byla problematika vztahů a konfliktů, problematika práce 

s emocemi a problematika manipulace. Na SOU bylo hned od počátku zřejmé, že se rozvine 
agresivní chování vůči postiženému spolužákovi, a proto hned 11. 9. 2014 byla zrealizována ve třídě
1. NZ intervence proti šikaně – na téma Šikana a kriminalita. 

     Ve 2. a 3. ročníku se obsah interaktivních besed primární prevence řídil tématem Závislosti 
v kontextu práva a kriminality. Téma „Závislosti“ reagovalo také na monitoring SPJ na škole z června
2013.  Pro tyto ročníky byly dále zorganizovány besedy na téma Finanční gramotnost. Také tyto 
besedy byly interaktivní, byly velmi fundovaně vedeny a také žáci projevili o dané téma značný 
zájem. 

     Preventivní programy byly realizovány ve spolupráci s Mgr. J. Sixtou, Ing. I. Spálenským, Bc. P. 
Kinclem a příbramskou institucí Elrond. Tato spolupráce byla na velmi dobré úrovni po formální i 
obsahové stránce. 

     Ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky byla řešena stále značná
absence žáků. Lze konstatovat, že došlo k dílčím, nikoli k zásadním zlepšením. Problematikou 
absence se škola musí zabývat i nadále. Třídní učitelé nadále pracovali na vytváření dobrých vztahů 
uvnitř třídních kolektivů nebo se snažili již existující dobré vztahy udržet.

17.1.1 Přehled akcí primární prevence zrealizovaných ve školním roce 
2013- 2014 (včetně výchovného poradenství na SOU)

(Ing. Alena Chlustinová)
Září

• GOkurz prvního ročníku v Jesenici u Rakovníka (Račí hrad);
• 1.NZ - beseda (intervenční – podezření ze vznikající šikany) na téma

šikana a kriminalita;
• Výchovná komise - šetření s žáky 1. NZ - D.B.,  M.K.

 ohledně jejich agresivního chování ke spolužákovi 
• Evaluace GOkurzu – zpracování dotazníkového šetření  
• Prostudování dokumentu „Mapování rizikových jevů mládeže“ a 

zapracování výsledků tohoto monitoringu do MPP pro stávající školní rok.
• Vypracování MPP na šk. rok 2013 – 2014.
• Vypracování „Plánu výchovného poradenství na školní rok 2013/2014“    

                            
Říjen

• Sjednání termínů besed pro specifickou primární  prevenci. 
• Vypracování seznamů žáků s SPU pro SOU a SOŠ a jejich 

zveřejnění pro potřeby pg. sboru (součástí je přehled doporučení PPP 
pro pedagogickou práci s těmito žáky).

Leden
• 29. ledna 2014 ve třídách 1. A a 1. C specifická prevence – a 3 hodiny,
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téma: Vztahy a konflikty, práce s emocemi, manipulace;
• 30. ledna 2014 ve třídě 1. B specifická prevence – 3 hodiny, 

téma:  Vztahy a konflikty, práce s emocemi, manipulace; 
• 30. ledna 2014 ve třídě 2. NZ specifická prevence – 2 hodiny, 

téma:  Závislosti v kontextu práva a kriminality.

Únor
• 5. února 2014 ve třídách 2. A + 2. B + 2. C  specifická prevence – po dvou hodinách, téma: 

Závislosti v kontextu práva a kriminality 
• 6. února 2014 ve třídách 3. A + 3. B specifická prevence – po dvou hodinách, téma: 

Závislosti v kontextu práva a kriminality
•  17. února ve třídě 2. NZ specifická prevence – čtyři hodiny, 

téma: Finanční gramotnost;
• 18. února 2014 ve třídě 3. A specifická prevence – čtyři hodiny, 

téma: Finanční gramotnost 
• 19. února jednání na MěÚ v Hořovicích – komise k projednání přestupků ve 

věci obviněných mlad. M.K. a mlad. D.B.;
• 20. února ve třídě 3. B specifická prevence – čtyři hodiny, 

téma: Finanční gramotnost;
• 24. února ve třídě 3. NZ specifická prevence – čtyři hodiny, 

téma: Finanční gramotnost.  

Červen

• Hodnocení primární prevence na SOŠ a SOU +  výchovného poradenství na SOU.

V průběhu celého školního roku probíhala pravidelná kontrola schránky důvěry v budově SOŠ i 
SOU a v pondělí byla první vyučovací hodina vymezena jako hodina konzultační (střídavě v budově 
SOŠ a SOU).

          

17.1.2 Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského 
poradenského zařízení) ve školním roce 2013/2014

Oblasti činnosti:

- 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
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  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

17.1.3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy ve školním roce 2013/14:

2. září – GO kurz pro žáky 1. ročníků 
4. září 2013 Místo konání: Jesenice u Rakovníka..

9. září 2013 Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 10 dvojic ze třídy 2. A.
Celkový výtěžek 5.729,-- Kč.

1. – 2. října 2013 Veletrh středních škol a učilišť ve Zdicích – prezentace naší školy.
8. října 2013 Think Big School Praha – program pro žáky třídy  2. B a 3. A. 
22. října 2013 Exkurze do VV Praha – Ruzyně. Akce se zúčastnili žáci třídy 4. B.
24. října 2013 Veletrh práce Profesia days – Praha, Letňany. Výstavy se zúčastnili
                                    žáci 4. ročníků.
11. listopadu 2013 Seminář k NSZ a přijímacímu řízení na VŠ – zúčastnili se žáci 

4. ročníků.
12. listopadu 2013 Think Big School Praha – program pro žáky třídy 4. B a 3. B. 
13. listopadu 2013 Projekt Šance – veřejná sbírka na podporu pracovní a terapeutické dílny pro 

„děti ulice“. Projektu se zúčastnila třída 4. B. Celkový výtěžek 32.786,-- Kč.
14. listopadu 2013 Regionální veletrh FF Příbram. Akce byla určena pro ekonomy třídy 

                                    3. A. 
18. – 20. list. 2013 Maturitní trénink firmy SCIO (podzimní termín) – zúčastnili se žáci 4. 

ročníků.
6. prosince 2013 Exkurze do ČNB Praha. Exkurze se zúčastnila třída 4. B.
10. prosince 2013 Celostátní soutěž v účetnictví „Středoškolák roku v účetnictví“ – zúčastnili 

se žáci 3. a 4. ročníku ekonomického oboru.
12. prosince 2013 Co všechno umím z IT. Přednáška Mgr. Ing. Očenáška z ČZU Praha. Přednášky

se zúčastnili žáci oboru IT 3. a 4. ročníku.
16. prosince 2013 ÚP Beroun – určeno pro žáky třídy 4. A a 4. B. 
28. – 29. ledna 2014 GAUDEAMUS Praha – 7. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a 

celoživotního vzdělávání. Veletrhu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.
17. ledna 2014 Mubea Žebrák – exkurze pro žáky strojírenského oboru třídy 4. C.

11. března 2014 3. ročník soutěže v účetnictví „Má dáti – Dal“. Soutěže se zúčastnili
žáci 1. – 4. ročníků ekonomického oboru. 

12. března - Maturitní trénink firmy SCIO (jarní termín) – zúčastnili se žáci 
26. března 2014 4. ročníků.
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25. března 2014 Holešovická šibenice (OA Praha – Holešovice)) – soutěže v účetnictví se 
zúčastnily dvě žákyně třídy 4. B.

27. března 2014 JOBS EXPO – 3. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí – 
Praha. Veletrhu se zúčastnili žáci 4. ročníků.

15. dubna 2014 Prezentace jazykového institutu Praha. Akce se zúčastnili žáci 
4. ročníků.

23. dubna – Výstava „Velká válka“ - Hořovice – při organizaci výstavy pomáhalo
9. května 201415 žáků školy a výstavu navštívili všichni žáci školy.

14. května 2014 Český den proti rakovině
Zúčastnila se třída 3. A.

15. května 2014 Finanční gramotnost – přednáška na téma Finanční trh a jeho produkty vs. 
rizika a Tvorba rezerv – důchodová reforma. Akce byla určena pro žáky 3. 
ročníků. Přednášející: organizace Partners Financial Services, a. s. Hořovice.

20. května 2014 Seminář o zdravotním systému v ČR. Akce se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků.

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

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

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

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

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

Poslední pravidelná komplexní inspekce byla provedena v 05/2013. V hodnoceném školním roce
byla provedena dílčí inspekce ČŠI, která řešila stížnost žáka, který neuspěl u maturitní zkoušky a
žádal o přezkum výsledku. Protokol o kontrole ČŠIS-1535/14-S z 16.6.2014. I když se žák domohl
opakování praktické maturitní zkoušky, bez omluvy se ke zkoušce nedostavil. 
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19. Další činnost školy

Ve škole pracuje Spolek Rada rodičů. Hlavní aktivitou Rady rodičů je pomoc žákům školy s 
organizací a financování důležitých akcí jako jsou exkurze, zájezdy, maturitní plesy. Rada se schází 
podle potřeby zpravidla 6 x za školní rok. 

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy

20.1. Zpráva o činnosti školní jídelny  (Ivana Dlouhá, vedoucí ŠJ)

   Ve školním roce 2013/2014 se v našem stravovacím provozu pravidelně vařilo celkem pro 298 
strávníků ( žáků, studentů a zaměstnanců ). Z toho bylo 10 strávníků celodenně stravovaných. 
Celodenní strava se skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda a večeře. Z naší školy a učiliště jsme 
vařili pro 163 strávníků ( hlavní jídlo ) a 23 strávníků (doplňkové jídlo ). Dále jsme vařili pro žáky 
1.stupně a 2. stupně základní školy v počtu 10 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 45, připravovali jsme pro tyto žáky 
přesnídávky ( doplňkové jídlo – 19 strávníků ) a obědy (hlavní jídlo - 26 strávníků ).

    Ve školním roce 2013/2014 se ve stravovacím provozu stravovalo 47 zaměstnanců naší školy a 
učiliště.  Nepravidelně se u nás stravovali 3 strávníci ( pracovníci cizích škol).

    Ve stravovacím provozu bylo v roce 2013/2014 zaměstnáno 7 pracovnic: vedoucí jídelny, 2 
vyučené kuchařky, 2 pomocné síly, dále 2 pracovnice  na 0,3 úvazku – výdej obědů SOU Tlustice. 
Přepočet na plně zaměstnané činí 5,6.

Z provozních opatření za rok 2013/2014:

Opravy strojů a zařízení                   41.642,- Kč
Nákup drobného majetku               2.035,- Kč
Revize                                                  2.800,- Kč
Jídelní stoly a židle                            39.708,- Kč
Pravidelně se prováděla preventivní deratizace, běžné opravy, revize. 
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20.2 Rozbor hospodaření školy 
20.2.1 Rozbor hospodaření v druhém pololetí 2013

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 31.12. činily celkové náklady hlavní činnosti 28 415 812,27  Kč, výnosy hlavní 

činnosti 28 338 127,25 Kč . Organizace vykázala celkem záporný hospodářský výsledek ve výši 
77 685,02 Kč, týká se to  ztráty v oblasti provozních výdajů.  Nedostatek rozpočtových zdrojů pro 
zajištění chodu na běžný provoz školy se projevuje v nákladech na povinné revize, opravy 
havarijního stavu, implementace systému PAP do účetnictví, apod. Příspěvek na provoz UZ 008 pro 
rok 2013 činil 4 111 244,-- Kč. Příspěvek neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů DHM. Naše
organizace nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních 
prostředků na nezbytné nutné výdaje školy. Odpisy za rok 2013 činily v souladu se schváleným 
odpisovým plánem a to ve výši 2 784 308,--Kč, v této částce byl i tvořen IF. Z hlediska předvídaného
nepokrytí IF z odpisů DHM byla odúčtována tvorba IF z odpisů z podílu transferu na Novostavbu 
výukového pavilonu dílen Tlustice ve výši 832 944,-- Kč, tím se snížila tvorba IF na 1 951 364,-- Kč. 
Zjištěním nepokrytí IF finančními prostředky k 31.12.2013 účtováno snížení IF ve výši 1 923 823,72 
Kč proti ú. 648 a tím byl upraven hospodářský výsledek k 31.12.2013. Rozdílem 27 540,28 Kč byl IF 
naplněn v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. při roční uzávěrce.

V oblasti prostředků na přímé výdaje bylo čerpání v plné výši v souladu se stanoveným 
schváleným rozpočtem na rok 2013.

V doplňkové činnosti k 31. 12. 2013 činily celkové náklady 906 677,52 Kč a  výnosy 921 547,73 
Kč,  tudíž hospodářský výsledek činí  +  14 870,21  Kč.

Celkovou vykázanou ztrátu za organizaci k 31.12. 2013 ve výši 62 814,81 Kč navrhujeme 
zřizovateli ke krytí z rezervního fondu.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR 13 974 252,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
OPPP – UZ 33031 – EU peníze stř.šk.-šablony 121 600,-- Kč
Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost dle § 192 ZP 28 626,-- Kč
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR 4 700 640,-- Kč
(včetně pojištění z OPPP – UZ 33031 )
Příděl do FKSP: 137 900,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé původem SR) – učební pomůcky, knihy, předpl.novin a 

časopisů, cestovné, náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, prac.oděv,obuv, odměny 
předsedů maturitní komise : 326 656,-- Kč

Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé – UZ 33031 – EU peníze stř.šk.-šablony) – učební pomůcky, 
cestovné, nákladů na vzdělávání: 516 333,-- Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:

UZ 33031:
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Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 17.7.2012 poskytnuty finanční prostředky ve výši 60 % 
zálohy na projekt „ EU peníze středním školám (tzv. šablony)“ pod UZ 33031 ve výši 713 296,80 Kč.
V roce 2012 jsme nečerpali tento příspěvek, převeden do rezervního fondu k čerpání v příštích 
letech. Z této částky k 31. 12. 2013 čerpány prostředky na dohody včetně odvodu na sociální a 
zdravotní pojištění v celkové výši 130 304,-- Kč a na ONIV přímé jsme čerpali, viz výše částku 
516 333,-- Kč, tj. celkem čerpáno 646 637,-- Kč. V květnu 2013 jsme obdrželi zbývající zálohu ve výši
40 %, tj. 475 531,20 Kč, tj. celkem jsme obdrželi částku 1 188 828,-- Kč a celkem čerpáno 646 637,--
Kč. Zbývají část, tj. 542 191,-- Kč bude čerpána v roce 2014 a bude provedeno vyúčtování celého 
projektu.

UZ 33034:
Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. 30928/2013-11 poskytnuty neinvestiční finanční prostředky 

na RP MŠMT na rok 2013 „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ pod UZ 33034 ve výši 41 190,-- Kč,
a to na mzdy 29 300,--Kč, soc. a zdrav. pojištění a příděl FKSP 10 390,-- Kč a 1 500,-- Kč na 
hodnocení písemných prací. Celá částka 41 190,-- Kč byla vyčerpána k 31.12.2013.

3.2  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy 
- Dodatek č. 4 zřizovací listiny pod č.j.15514/2003/ŠKO ze dne 17. září 2003 mění na základě změny
v síti škol název organizace na : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
Palackého náměstí 100, a nově vymezuje majetek, který má škola ve své správě a vymezuje nové 
okruhy doplňkové činnosti.

Celkové náklady DČ činily k 31.12 . 2013 906 677,52  Kč
Celkové výnosy DČ činily k 31.12.2013 921 547,73  Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   +    14 870,21 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   +   13 197,32 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : -      3 740,91 Kč    
Pořádání kurzu v strojírenském oboru SOU : +   12 754,43 Kč
Výuka jízdy traktorem:     +        101,80 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: -     7 442,43 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :  +   14 870,21 Kč

3.3. Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2013 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 4 679 424,-- Kč  nám byly zvlášť účelově 

přiděleny tyto finanční prostředky:
- příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-12/2013 pod UZ 004 (stipendia)        
ve výši 263 200,-- Kč , vyčerpáno k 31.12. 2013  238 800 ,-- Kč, vratka ve výši 24 400,-- Kč, 

poukázána na ú. kraje dne 20.1.2014
 příspěvek na nájemné ve výši 304 980,-- Kč pod UZ 007, vyčerpáno k 31. 12. 2013  172 

912,-- Kč, vratka ve výši 132 068,-- Kč, poukázána na ú. kraje dne 20.1.2014  
           
Příspěvek na odpisy DHM v roce 2013 nebyl přidělen. 
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Schválený odpisový plán na r. 2013  RK  usnesením č. 018-11/2013/RK ze dne 25.3.2013 činí  Kč 
2 777 068,--  . Změna plánu účetních odpisů r. 2013 byla schválena RK usnesením č. 017-
04/2014/RK ze dne 27. 1. 2013 na Kč 2 784 308,--.

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
4)   14 ks židlí                                                                                                           6 861,-- Kč
5)    úklidový vozík, stroj na čistění koberců                                                         17 917,28 Kč
6)    laserová tiskárna, projektory, scan                                                                  35 514,34 Kč
7)    2 ks docházkového systému                                                                            28 603,07 Kč
8)    školní stoly,židle, katedra do 1 učebny                                                           57 509,90 Kč
9)    síťová licence SolidWorks EDU                                                                     32 670,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
                                           
1)  oprava objednávkového boxu pro ŠJ (bez DPH)                                             19 791,68 Kč
2)   opravy a údržby kotlů v budovách                                                                  32 285,-- Kč
3)   oprava a údržba kopírky Canon                                                                      14 520,-- Kč
4)   oprava valníku za traktor                                                                                 35 799,-- Kč
5)   oprava kuchyňského zařízení                                                                          29 940,-- Kč 
6)   malování 3 učeben                                                                                          14 800,-- Kč
7)   rekonstrukce vodovodní stoupačky na DM                                                    48 259,-- Kč
8)   oprava kotlů v čp. 100, 28                                                                              10 769,--  Kč
9)   zemní práce v čp. 28  (elektropřípojka)                                                            9 559,--  Kč
10) vodoinst.práce – výměna WC v čp. 387                                                           4 769,--  Kč
11) montáž osvětlení a oprava elektroinstalace v chem.laboratoři                       19 578,50 Kč
12) dodávka a montáž PVC do učebny                                                                 27 782,-- Kč
13) dodávka a montáž termohlavic                                                                       10 565,-- Kč          
14) revize kotelny, kotlů, exp.autom., posil.strojů, požár.vodov.,úpravny vody,
      hasíc.přístr., kontrola PO                                                                                70 412,82 Kč  
15)   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:  
- 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.
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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 31. 12. 2013

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: 101 258,-- Kč. Položky této skladby jsou 
převážně splatné v 1/2014. 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,-- a pohledávka za stravné 5/2013 1 žáka ve výši 364,-- Kč 
nejsou také uhrazeny. Na tyto nevymahatelné pohledávky ve výši 2 858,-- Kč vytvořeny opravné 
položky.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: 12 282,-- Kč. Pohledávky 

pochází z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ 54 149,-- 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: 75 152,85  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. Exekutor podal návrh na 
pozastavení exekuce, aby nenarůstaly exekuční náklady a ke konci promlčecí lhůty exekuci oživit 
s tím, že se prověří majetkové a příjmové poměry povinného. Z tohoto důvodu a našich možností 
jsme navrhli zřizovateli uvedenou pohledávku k odpisu.

- pohledávka vůči DČ ve výši 152,85 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za 
období 10-12/2013, splatná v 1/2014

účet 32101 – Dodavatelé 844 835,-- Kč
Faktura z 11/2013 za zajištění projekčních prací akce „ Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice 

čp. 28 ve výši 286 500,--. Jedná se o investiční prostředky poskytnuté KÚSK Praha, dosud jsme 
nepřijali tyto prostředky v rámci akce 105 341 101-2012/10/2013/1-ŠKO. Faktura je splatná 
29.1.2014. 

Dále se jedná o faktury z 12/ 2013,  uhrazené v 1/ 2014.

účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti 0,-- Kč
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele 173 400,-- Kč
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Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za IV/Q, vratky za účelovými prostředky za nájemné 
ve výši 132 068,-- Kč a stipendia ve výši 24 400,-- Kč.
 Investiční akce 

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

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

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

V 11/2013 jsme obdrželi fa od Ing. V. Holého za zajištění projekčních prací ve výši 
286 500,-- Kč, splatnou 29.1.2014. Fa jsme poslali na KÚSK k poukázání této částky na náš účet, 

do dnešního dne jsme neobdrželi tyto investiční prostředky, tudíž fa není ještě proplacena 
dodavateli. 

20.2.2 Rozbor hospodaření v prvním pololetí 2014

Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena.
Základním posláním organizace je provádění výuky a vzdělávání žáků v souladu se schválenými 

studijními programy a v souladu s Rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení. 
V roce 2014 k 30.04. činily celkové náklady hlavní činnosti 14 174 997,80  Kč, výnosy hlavní 

činnosti 13 437 983,86 Kč . Organizace vykázala celkem záporný hospodářský výsledek ve výši 
737 013,94 Kč, týká se to  ztráty v oblasti provozních výdajů. Příspěvek na provoz UZ 008 pro rok 
2014 činí 4 099 244,-- Kč. Příspěvek neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů DHM. Naše 
organizace nepokrývá investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních 
prostředků na nezbytné nutné výdaje školy. Odpisy za I.pololetí  2014 činí v souladu se schváleným 
odpisovým plánem a to ve výši 1 376 504,84 Kč. 

Po zohlednění transferového podílu z odpisu DHM pořízeného z prostředků ROP na účtu 672.01 
ve výši 416 472,-- Kč se nekrytí odpisů DHM snižuje 960 032,84 Kč.

V oblasti prostředků na přímé výdaje prozatím vykazujeme úsporu ve výši 180 671,54 Kč.
V doplňkové činnosti k 30.06.2014 činí celkové náklady 323 135,25 Kč a výnosy
 663 863,65 Kč,  tudíž hospodářský výsledek činí  +  340 728,40  Kč.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR        6 848 145,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
OPPP – UZ 33031 – EU peníze středním školám              70 700,-- Kč
Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost dle § 192 ZP           17 907,-- Kč
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR        2 280 854,-- Kč
(včetně pojištění z OPPP – UZ 33031 )
Příděl do FKSP:         67 642,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé původem SR) – učební pomůcky, knihy, předpl.novin a 

časopisů, cestovné, náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, prac.oděv,obuv, odměny 
předsedů mat.komise :  133 444,46 Kč

Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé – UZ 33031 – EU peníze stř.šk.-šablony) – učební pomůcky:
460 157,-- Kč
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Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů:

UZ 33031:
Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 17.7.2012 poskytnuty finanční prostředky ve výši 60 % 

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

Tudíž celkem vyčerpáno z této dotace 1 177 494 Kč, vratka ve výši 11 334 Kč, zúčtována v červnu
2014 a bude vrácena v červenci 2014.

3.2  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy 
- Dodatek č. 4 zřizovací listiny pod č.j.15514/2003/ŠKO ze dne 17. září 2003 mění na základě změny
v síti škol název organizace na : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
Palackého náměstí 100, a nově vymezuje majetek, který má škola ve své správě a vymezuje nové 
okruhy doplňkové činnosti.

Celkové náklady DČ činily k 30.06. 2014 323 135,25  Kč
Celkové výnosy DČ činily k 30.06.2014   663 863,65  Kč   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk        +    340 728.40 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:    +    42 783.36 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) :  +  273 200,31 Kč    
Pořádání kurzu v IT oboru :  +    27 822,33 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol:   -   3  077,60  Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   +   340 728,40 Kč

3.3. Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2014 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 4 487 156,-- Kč  nám byly zvlášť účelově 

přiděleny tyto finanční prostředky:
-     příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-6/2014 pod UZ 004 (stipendia)        

ve výši 215 000,-- Kč , vyčerpáno k 30.06. 2014  137 800 ,-- Kč.
- příspěvek na nájemné ve výši 172 912,-- Kč pod UZ 007, zasláno k 30. 06. 2014  108 400,-- Kč, 
vyčerpáno  107 260,-- Kč.

           
Příspěvek na odpisy DHM v roce 2014 nebyl přidělen. K 30.6.2014 čerpáno 1 376 504,84 Kč.
Schválený odpisový plán na r. 2014  RK  usnesením č. 017-12/2014/RK ze dne 31.3.2014 činí  Kč 

2 738 313,--  . 
Z provozních prostředků bylo pořízeno, co se týče větších položek : 
1. docházkový systém na DM                                                                            9 580,91 Kč
2. čistící soupravy na úklid                                                                                 8 385,30 Kč
3. bezdrátový mikrofonový set                                                                          4 709,00 Kč
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4. tiskárna-kopírka  Canon                                                                                30 976,00 Kč
5. tiskárna-kopírka  Canon                                                                                20 691,00 Kč
  

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
                                           
1. oprava motorového vozidla Renault                                                               26 297,00Kč
2. oprava kotlů Protherm po revizi čp.100                                                          7 574,60 Kč
3. oprava konvektomatu                                                                                      5 867,00 Kč
4. oprava svařovací zdroje, úhlové brusky                                                        13 939,20 Kč
5. revize elektrického zařízení, kotlů, posilovacích strojů                                48 067,52 Kč
          
3.4 Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením RK č. 012-15/2014/RK ze dne 5. 5. 2014  byla schválena akce:  
- akce č. 2225  0 10205 2014 Výměna  podlah a  nábytku  z neinvestičních prostředků                   

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

Ve výši dodavatelských fa prozatím čerpány neinvestiční prostředky do 30.06.2014 ve výši 
39708,-- Kč, a to

- za dodávku 4 ks jídelních stolů a 16 ks židlí ve výši                                            18 678,-- Kč
- za dodávku 4 setů jídelních ve výši                                                                       21 030,--Kč

20.2.3 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 06. 2014

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …......... 88 007,-- Kč. Položky této skladby jsou 
převážně splatné v 7/2014. 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,-- a pohledávka za stravné 5/2013 1 žáka ve výši 364,-- Kč 
nejsou také uhrazeny. Na tyto nevymahatelné pohledávky ve výši 2 858,-- Kč vytvořeny opravné 
položky.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: 42 808,-- Kč. 
Pohledávky pochází z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ   121 060,-- 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.
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Účet 31501 -Ostatní pohledávky: 1 100,14  Kč
- pohledávka vůči DČ ve výši 1 100,14 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za 

období 4-6/2014, splatná v 7/2014
účet 32101 – Dodavatelé 35 115,50 Kč
Jedná se o faktury z 6/ 2014,  uhrazené v 7/ 2014.

účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti 5556,32 Kč
Jedná se o fakturu z 6/ 2014,  uhrazena v 7/ 2014

Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele 32 327,-- Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za II/Q,

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

Usnesením č.4-3/2013/ZK ze dne 11. 3. 2013 byla schválena investiční akce č. 105 341 1001-- 
2012/ 10/2013/I-ŠKO ve výši 2 420 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

 V červnu 2013 proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a následný výkon inženýrských činností na 
přestavbu a rekonstrukci administrativní budovy Tlustice čp. 28 na školské zařízení. Podmínky 
zadání splnila a zároveň nejnižší cenu nabídla firma Ing. Václav Holý Praha 13. Smlouva s touto 
firmou byla uzavřena.

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

20.2.4  Provedení finančních kontrol v roce 2014

Dne 12.02.2014 byla zahájena kontrola pojistného na veřejné zdravotní pojištění VZP ČR a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly shledány žádné závady.
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20.2.5 Vyhodnocení hospodaření v závěru rozpočtového  roku 2013 – 
účetní výkazy
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20.2.6  Vyhodnocení  hospodaření  v  pololetí rozpočtového  roku 2014 –
účetní výkazy
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21. Závěr

Hodnocený školní rok 2013/2014 lze označit za standardní. Byl dalším školním rokem, kdy po 
hospodářské stránce pracovala škola v krizovém managementu v prostředí hlubokého 
podfinancování ze strany státních prostředků. Stále trvají dříve přijatá úsporná opatření. Pokračuje 
obecný nedostatek žáků, přesto se škole podařilo opět naplnit dvě třídy prvních ročníků 
maturitních oborů a dvě třídy oborů s výučním listem. Škola se snaží být aktivní v různých 
projektech a plnit funkci centra celoživotního učení. Podařilo se úspěšně dokončit realizaci projektu
OPVK 1.5 „Peníze středním školám s názvem „Moderní technologie – nový přístup“. Rovněž bylo 
zahájeno pokračování investiční a provozní  opravy budov v Tlustici 28 s cílem dokončit zázemí a 
vedlejší provoz k centru odborného výcviku.

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. Prioritou školy je poskytovat kvalitní vzdělávání svým žáků a k tomu i nadále směřují 
všechny doprovodné aktivity. 

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:
25.10.2014

Podpis ředitele a razítko školy:

Školská rada: 

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

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

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

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

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