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1.  VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 
2016/2017

Struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a §
7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních
zpráv. 

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

Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu 
Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, 
která ukládá příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru 
školství, mládeže 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. 
Ostatní dřívější rozhodnutí MŠMT ČR a zřizovatele Středočeského 
kraje o kapacitách dle dřívějších  předpisů zůstávají v platnosti. 

IZO jídelny: 002762871,

IZO domova mládeže: 002814552, (neaktivní součást)

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

Střední odborná škola, Hořovice 100:  +420 311516792, tel/fax: 
+420 311516793 , telefon ředitele: 731582691

Domov mládeže, Masarykova 387:  +420 313101098  
ZAŘÍZENÍ JE DOČASNĚ MIMO PROVOZ OD 1.9.2014
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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 (zástupce statutárního orgánu): 
Mgr.Bc. Alena Lhotáková
alhotakova@soshorovice.cz ; služ. mobil: 731582655

seznam členů 
školské rady (koho zastupují)

předsedkyně: Mgr. Dana Kučerová, učitelka školy, 
zástupce pedagogických pracovníků
člen: p. Bc. František Štěpnička, učitel školy, zástupce  
pedagogických pracovníků
člen: Ing. Martina Hasmanová, zástupce zákonných zástupců 
nezletilých i zletilých žáků
člen: p. Miroslav Veselý, zástupce zákonných zástupců nezletilých i 
zletilých žáků
člen: Ing. David Grunt, zástupce zřizovatele
člen: Bohumil Taraba , zástupce zřizovatele
Školská rada byla zvolena na svém zasedání v měsíci únoru 2016

2. Charakteristika školy
• Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

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

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

• Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

• Další informace o škole (vznik školy, specifika 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. 12 byl vydán pod Č.j.: 155702/2014/KUSK ze dne  8.12.2014
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Přehled uvádí činnosti stanovené zřizovací listinou pro doplňkovou činnost školy a  jejich 
aktivitu: 

• Hostinská činnost - aktivní
• Služby - výuka výpočetní techniky
• Pořádání školení a kurzů – aktivní (svářečská škola, obecné odborné kurzy)
• Ubytovací služby – aktivní

Poslední úpravy registrace doplňkové činnosti provedeny v roce 2014 úpravou zápisu živností na 
MěÚ Hořovice – Živnostenském odboru.

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

2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich 

vlastnictví, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (počet, 
adresy), prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení ) 

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

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou 
nadále v jen průměrném stavu. Budovy mají platné provedené revize elektrických a plynových 
zařízení. 
Během hodnoceného školního roku opět nebyly uspokojeny žádosti školy a nebyly provedeny 
velké opravy ani investice, pouze drobné práce. V roce 2017 se byla provedly jen opravy závad 
technických zařízení. 

 

Hlavní budova školy Palackého náměstí 100 SOU a centrum odborného výcviku Tlustice 28
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Palackého náměstí 100 – Pohled na školní dvůr, v pozadí hřiště a školní parčík. Vpravo signatura nové budovy SOU v 
Tlustici (v užívání od roku 2012). Právě nové dílny Tlustice 28  od 17.5 vystupují z pětileté udržitelnosti projektu. 

Materiální vybavení školy movitými věcmi je trvale udržováno v náležitém stavu. Na 
pracovišti Tlustice 28 přestala dostačovat kapacita nové budovy dílen. Proto zřizovatel schválil 
krajskou dotaci ve výši 16500tis. Kč na přestavbu budovy dřívějšího statku na školské potřeby – 
zázemí pro pedagogy a několik učeben a též rukodělnou dílnu pro praxi maturitních oborů.

ZK v 03/2016 upravilo plán investic schválením akce na dostavbu objektů Středního odborného učiliště v Tlustici. Viz 
text dále. 

Tato akce během hodnoceného školního roku nebyla zahájena navzdory mnoha urgencím
ze strany školy. To bylo způsobeno administrativními průtahy s průběhem zadávacího řízení, 
několika návštěv přípravných úředníků, opakovaným dokládáním listin, které jsou již dva roky 
známy. Výsledek: teprve v době odevzdání této zprávy (říjen 2017) došlo k podpisu Smlouvy o dílo 
Středočeským krajem a bylo schváleno znění smlouvy. 

Ve vybavení školy technickými zařízeními došlo ke snaze o udržení současného stavu.  
Během hodnoceného roku byl opakován dar  České hypotéční banky, která škole poskytla  26 
kvalitních Notebooků, které byly využity vesměs k vybavení učitelů a zaměstnanců školy pro běžné 
práce. Kvalita darovaných Notebooků je dostačující pro běžné kancelářské agendy a s ohledem na 
dar jsou tato zařízení škole velmi prospěšná.
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 V průběhu roku škola pořídila nákupem dílů a svépomocným sestavením vybavení 
poloviny učebny informačních technologií 16ti novými PC. Sestavení provedli žáci oboru 
Informační technologie pod vedení správce ICT p. Jana Bartáka.  

Viz text – pravidelná obměna výpočetní techniky v roce 2017 čítala m.j. 16 nově sestavených PC pro učebnu 
všeobecné informatiky (obnovena ½ učebny). Škola již více let pravidelně z vlastních prostředků obnovuje přibližně ½ 
učebny ročně novými PC.  Stav není ideální, nicméně se daří materiální stav výuky nezhošovat.

Prakticky všechen movitý majetek, který škola potřebuje pro svou činnost, má ve své 
správě a pravidelně jej podle potřeby udržuje v provozu, jak uvedeno výše. Pojem „udržuje v 
provozu“ je třeba stále brát doslova, neboť prostředky na opravy jsou stále oproti potřebám školy 
omezené. Opět nebylo vyhověno opakovaným žádostem na fasádu budovy na Palackého náměstí 
100, dále na výměnu technického zařízení školní kuchyně atd. …  Do havarijního stavu se postupně 
dostává i kotelna z roku 1992 v budovách na Palackého náměstí. Škola bude nucena použít veškerý
nakumulovaný IF pro její rekonstrukci v roce 2018. 

Nicméně doplňková činnost se na hrazení těchto nákladů nemalou měrou podílí a tím 
snižuje tlak na rozpočet provozních prostředků hlavní činnosti školy. Beze změny oproti minulé 
zprávě: 

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)
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•  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 : 16 míst  (aktivní trvale) 
•  elektrolaboratoř / strojní laboratoř:14 míst  (aktivní , využití omezeno, nahrazeno novými
•  laboratoř počítačových sítí (nová) 14 míst (aktivní trvale)
•  písárna TEA – písárna: 20 míst PC (aktivní trvale, přemístěno na Palackého nám. 100)
•  speciální PC učebna: 22 míst (aktivní trvale, v současnosti pro tříleté obory)
•  výpočetní technika (4x):  3x 17 míst  (aktivní trvale)  1x 30míst
•  kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro výuku teorie SOU)
•  kabinety:  3 místnosti - 9 míst pro učitele  (aktivní trvale)

Naděje na zlepšení vybavení vysvitla v rámci projektu iKAP, kdy se škola stala páteřní 
školou projektu pro okres Beroun pro nadcházející školní rok 2017/2018. Uvidíme , co akční 
plánování přinese pro investice a materiální zajištění výuky. 

Dispozice pracoviště - nové budovy Tlustice č.p 28: 

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

Kapacita odloučeného pracoviště Tlustice 28 (SOU) přestává postačovat studijní poptávce 
žáků. Vlivem dlouhodobé spolupráce školy se zaměstnavateli došlo u veřejnosti k velké 
popularizaci oborů s výučním listem a SOU má dne v budově obsazenost kolem 100 žáků plus žáků 
M oboru při výuce praxe. Proto se ředitelství snaží prosadit financování úpravy staré budovy 
bývalého školního statku pro školské potřeby, což by umožnilo alespoň otevření zázemí pro učitele
a několik odborných učeben pro speciální školící potřeby – výpočetní technika, jazyková učebna 
apod. Jak výše uvedeno, v nadcházejícím roce bude zahájena stavební akce „Využití budov Tlustice 
28 pro školské potřeby“, a tím bude dosaženo potřebné kapacity tohoto pracoviště jako pro výuku 
učebních oborů, tak pro praxi žáků Strojírenství. 

Hygienický stav pravidelně kontroluje hygienická stanice Středočeského kraje, pracoviště 
Beroun. Všechny kontroly budov i stavu kuchyně zatím bez nalezených závad. Kontroluje se 
zejména : 
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Sledované dodržování hygienických norem v kuchyni a budovách školy – předměty kontrol

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 2016/17 změnil následovně. 
Obor  78-42-M/02 Ekonomické lyceum  se opět nepodařilo otevřít pro nezájem žáků. 

Poslední rozhodnutí je dne 18.3.2015. Oba nově zařazené obory nebyly v hodnoceném 
školním roce aktivní a přijetí nových žáků od 1.9.2016 se nepodařilo, zejména z důvodu pozdního 
zařazení Ekonomického lycea až v únoru 2016. Proto byl  obor poprvé vypsán pro rok 2017. 

S ohledem na pokles zájmu o obor ekologický se škole podařilo akreditovat obor 
2942M01 Analýza potravin, který  měl doplnit přírodovědnou vzdělávací nabídku školy. Obor se ale
opět nepodařilo otevřít. Neotevření přičítáme pozdnímu informování veřejnosti o novém oboru 
(až 7.2.2017 bylo vyhotoveno konečné rozhodnutí a termín přihlášek byl 1.3.2017). Proto obor 
bude škola nabízet i ve školním roce 2017/2018. 

Poslední rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku se týká změn kapacit oborů: 
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č. j. MSMT-34945/2016-2 a  č. j. 009859/2017/KUSK Spis. zn. SZ_009859/2017/KUSK  ze dne 7.2.2017

2.3.1 Obory 4leté s maturitní zkouškou (kategorie M) 

 1601M/01 Ekologie a ochrana prostředí , ŠVP s názvem „Ochrana a tvorba životního 
prostředí“ - obor je aktivní

 23-41-M/01 Strojírenství, výuka podle ŠVP s názvem „Strojírenství – technologie a 
konstrukce“.- obor je aktivní

 6341M/01 Ekonomika a podnikání,  ŠVP s názvem „Informatika a ekonomika podniku“- 
obor je aktivní

 1820M/01 Informační technologie,  ŠVP s názvem „Informatika v ekonomice, nahrazuje 
předchozí   oboru – aktivní v 1. a 2. ročníku. - obor je aktivní

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

   od  2003
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 2352H/01 Nástrojař, nástrojařské práce – aktivní trvale od 2003

2.3.3 Obory nástavbové s maturitní zkouškou (kategorie L)
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání (nástavba) - výuka od 1.9.2012, v 

aktuálním roce aktivní v prvém a druhém ročníku) (V hodnoceném školním roce škola vykázala již 
druhou skupinu maturantů) - obor je aktivní (v malém počtu žáků)

23-43-L/51 Provozní technika , v aktuálním roce již aktivní v prvním ročníku a v 
hodnoceném roce došlo k první maturitní skupině. - obor je aktivní (v malém počtu žáků)

2.3.3.1 Nově povolené obory vzdělání

1.  Škola během minulého školního roku podala žádost o zařazení nových oborů vzdělání. 
Naposled zařazené obory vzdělání: 
a) 29-42-M/01 Analýza potravin s kapacitou 120 žáků 
V přijímacím řízení 2017 se nepodařilo uvedený obor spustit. 

2.3.4 Přehled školních vzdělávacích programů 

V průběhu aktuálního školního roku nebyl zpracováván ani revidován žádný ze schválených  
ŠVP, došlo ale k dílčím úpravám v oboru 1820M/01 Informační technologie zařazením 
problematiky mikropočítačů do výuky.  

2.3.5  Rekapitulace aktivních ŠVP od začátku školské reformy (r. 2008) do školního 
roku 2016/2017
Datum zave-
dení ŠVP

 Obor - KKOV ŠVP - název Popis ŠVP

Od 1.9.2008,
inovace 
1.9.2010

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

Strojírenství–
technologie a
konstrukce

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

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 
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zde vyučována jen v povinném rozsahu 
formou učební praxe a ve smluvních 
podnicích. Vhodné i pro dívky.

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

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

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

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

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

Informatika a
ekonomika 
podniku

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

Od 1.9.2009 18-20-M/01
Informační technologie 
(čtyřletý obor s MAT)
(2. vlna 2009 a 2010)
inovace 1.9.2016

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. 
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Společně dva světové jazyky A + N.

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

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

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

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

Strojírenství–
technologie a
konstrukce 
2010

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

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

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

Od 1.9.2013 23-43-L/51 Provozní 
technika

Provozní 
technika

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

Od 1.9.2016 78-42-M/02 

33-59-H/01 

Ekonomické 
lyceum
Čalouník

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

Stran inovace ŠVP držíme směr spíše stabilních učebních plánů a stabilních ŠVP. Do výuky (zejména
v odborných předmětech) přídáváme prvky moderních pojetí v oborech (např. mikropočítače, 
programování v nových jazycích způsoby zobrazování a modelování v konstrukcích strojů a 
zařízení, nové verze kurzů CISCO) apod. To platí i u oborů s výučním listem. ŠVP přesto považujeme
za živý dokument, který se časem vyvíjí, zdokonaluje a inovuje (ale jak výše uvedeno spíše v otázce 
obsahu než celkového osvědčeného pojetí oboru).

2.4  Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

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

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

Trvalým trendem je zvyšování kultury školy, práce na zlepšování vzájemných vztahů 
učitel-žák. Druhým hlavním trendem je zkvalitňování práce s žáky, kteří mají nějaký handicap – od 
poruchy učení až po postižení. Škola se snaží přirozenou cestou tyto žáky vést vzdělávacím 
procesem. Uplynulý školní rok byl rokem zavádění prvků inkluzívního vzdělávání ve školách. I 
naším cílem je přirozenou formou podporovat všechny žáky, kteří to potřebují. Proto škola aktivně 
zavádí podpory žáků v souladu s Vyhláškou 27/2016Sb. 

2.5 Další informace o škole – vývoj vzdělávacího proudu

Škola v hodnoceném roce pociťuje personální krizi zejména v možnostech zaměstnat 
odborné učitele, kterých je na trhu práce nedostatek. Trvá stav, kdy „sehnat“ učitele Strojírenství 
je prakticky nemožné. Nelze proto uvažovat o zvýšení počtu žáků Strojírenství, současný počet je 
na hranici možností školy zajistit kvalitní učitele v oboru. 

 Region okresu Beroun je z hlediska zaměření výroby i služeb velmi různorodý a uplatnění 
zde najdou nejrůznější profese.  Rozšíření nabídky může jít směrem mechatroniky, seřizování a 
obsluhy CNC obráběcích strojů i směrem odborností v IT pro tvorbu aplikací a správu podnikových 
dat, Internet věcí a mikropočítače, ovšem za předpokladu systémového řešení personální krize ve 
školství. Škola mnoho let používá osvědčenou praxi aktivní spolupráce se zaměstnavateli. Žáci u 
budoucích i smluvních partnerů konají praktický výcvik i praxi. Zapojují se stále noví 
zaměstnavatelé, zejména v oborech IT a Strojírenství. K nově zapojených společnostem patří 
ALBIXON, s.r.o. Smurfit Kappa a MME , všichni z průmyslové zóny Hořovice a Žebrák. Prvky 
duálního vzdělávání dávají vzdělávacímu proudu směr a praktickou náplň, spojují školu s praxí. Je 
velmi užitečné, že škola není izolovaná, ale může se považovat za skutečné (nikoli jen na papíru) 
centrum celoživotního učení.
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V roce 2016 ve Středočeském kraji neproběhlo hodnocení škol „Doporučeno zaměstnavateli“. Věříme, že naše 
vyhodnocení z minulého roku bychom obhájili.

3. Školy a školská zařízení – členění

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2016) 

Druh/typ školy 
IZO

Nejvyšší 
povolený 
počet 
žáků/
stud.

Skutečný 
počet 
žáků/
stud.1 

Počet 
žáků/
stud. 
v DFV2

Přepočten
ý počet 
ped. prac.

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

Střední škola 047558504 670 347 denní +25 dálk. 30,72

K 30.9.2016

Maturitní obory 217 25

Obory H s výučním listem 130

Nástavbové obory dálk. 25
1všechny formy vzdělávání;  2DFV - denní forma vzdělávání

Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost 
(k 30. 10. 2016) 

Školské zařízení IZO

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

Skutečný počet 
žáků/stud. 

Z 
toho 
cizích

Přepočtený 
počet 
pracovníků

Školní jídelna 002762871 570 jídel 220 45 4,9

Domov mládeže
(mimo provoz, využití 
v dč)

002814552
90 lůžek Neaktivní – mimo provoz

 Domov mládeže je stále (vlivem populační deprese) uzavřen. Škola počítá s budoucím 
obnovením  provozu, jakmile bude o ubytování zájem. 
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3.1 Doplňková činnost školy ve školním roce 2016/17.

V hodnoceném roce škola vykazovala doplňkovou činnost. Aktivní služby – ubytování a 
poskytování školení a kurzů 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. Doplňkovou činnost organizace nerozlišuje na součásti. 

Přehled doplňkové činnosti 2016 -2017

Organizace vykazuje k 31.12.2016 celkový výsledek hospodaření zisk  po zdanění ve výši 
292.978,92 Kč, a to ve vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 206.455,66 Kč a zisk z hlavní 
činnosti ve výši 86.523,26 Kč.

 

 Zisk vedlejší hospodářské činnosti byl tvořen: 

·         9001 - ubytování na DM ve výši 53.027,82 Kč

·         9003 - kurzy VHČ ve výši 3.199,10 Kč

·         9004 - závodní stravování cizích osob ve výši 1.190,20 Kč

·         9008 - kurzy sváření ve výši 149.038,54 Kč 

a v první polovině 2017 organizace vykazuje k 30.6.2017 celkový výsledek hospodaření zisk v 
doplňkové činnosti před zdaněním a přeúčtováním režijních nákladů ve výši 1 018 667,87 Kč. 
 Zisk vedlejší hospodářské činnosti byl tvořen: 

·         9001 - ubytování na DM ve výši 737 857,05 Kč

·         9003 - kurzy VHČ ve výši 23 526,09 Kč

·         9004 - závodní stravování cizích osob ve výši 1959,20 Kč

·         9008 - kurzy sváření ve výši 255 325,53 Kč 
Lze tady odhadnout očištěný zisk v přibližné výši přes 0,5 mil. Kč.  Cílem je zisk ve výši 0,8 mil. Kč na
konci roku 2017. 

Hlavní přínosnou aktivitou doplňkové činnosti je poskytování 
podnikových školení. Jen od ledna 2017 jsme provedli 2 podnikové 
kurzy pro Tabulkový procesor, pak pro větší množství společností 
základní kurzy a přezkoušení ve svářečské škole.
Nejvýnosnější položkou doplňkové činnosti zústává poskytování 
služby ubytování ve volné kapacitě neobsazeného domova mládeže. 

Foto: žáci učebního oboru Strojní mechanik s
instruktorem

 
Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány a jsou použity dohadné položky. Odepisování majetku 
provádí PO rovnoměrným způsobem dle metody oceňování a dle schváleného odpisového plánu 
zřizovatele.  
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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

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

Příležitostné ubytovací služby na 
objednávku nebo řešení různých akcí. 

Hlavní položkou „Pořádání školení a kurzů“ je činnost svářečské školy pro žáky školy i pro partnerské podniky. 

3.2 Svářečská škola – doplňková činnost

Svářečská škola ve školním roce 2016/2017 proškolila v základních svářečských kurzech 45 žáků 
SOŠ a SOU Hořovice.
Z řad veřejnosti bylo evidováno celkem absolventů základních svářečských kurzů (různých metod), 
úředních zkoušek dle EN ISO 9606.1 bylo 23. Během roku 2016/2017 jsme organizovali 9 seminářů 
zaměřených k prodloužení platnosti svářečského průkazu. Tyto semináře absolvovalo celkem 212 
svářečů. 

Foto: Instruktor svařování Jiří Balej, vedoucí svářečské školy Mgr. Alena Lhotáková, žák Jan Šebek, Strojní mechanik 
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
4.1 Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání

(nové obory, zrušené obory dobíhající obory).

Změny oborové skladby jsou popsání výše v kapitole 2.3. Jde zejména o nově zavedený
(ale dosud nespuštěný) nový obor Analýza potravin. Aktivně se snažíme obor prosadit v roce 2018.

I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2016)

Kód a název oboru Počet žáků 
Počet
Tříd

Průměrný 
počet 
žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

1601M/01   Ekologie a životní prostředí 32 3 11

1820M/01   Informační technologie 70 4 18

2341M/01   Strojírenství 60 4 15

6341M/01    Ekonomika a podnikání 56 3 18

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

2351H/01     Strojní mechanik 40 3 13

2352H/01     Nástrojař 90 3 30

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dálkové nástavbové

6441L/51     Podnikání 12 1 12

2343L51       Provozní technika 13 1 13

        Obory vzdělání nově zařazené ke studiu od 1.9.2015

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 0

33-59-H/01  Čalouník 0
Poznámky: 
*) U všech oborů vzdělání jsou zastoupeny dělené třídy v 

různých ročnících. Maximální počet oborů vzdělání ve třídách je 2. V 
tabulce je každý ročník považován za třídu, tedy 

**) 2 třídy druhého  ročníku dálkového studia (Podnikání a 
Provozní technika) začaly jako samostatné třídy s uvedenými počty. Pro 
velký úbytek počtu žáků (zanechání studia) byly od pololetí sloučeny do 
jedné dvouoborové třídy. 

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

Celkem ve škole bez započtení pohybů: 347 žáků
Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nejsou naplněny; 

v komentáři zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu.
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Přepočtené třídy podle oborů vzdělání ve školním roce 2015/2016 podle zahajovacího výkazu 
(k 30.9.2016

IV. Rekapitulace tříd, oborů a třídních učitelů denní  a dálkové formy (k 30.9.2016)

Třída-
označení

Kód oboru Obor název Skutečný počet 
žáků k 
30.9.2016

Třídní učitel(ka)

1A 1820M01 Informační technologie 31 Ing. Jaroslav Nejedlý

1B 2341M01 Strojírenství 19 Ing. Jan Hrubý

1.NZ 2352H01 Nástrojař 12
9

p. Miloš Bureš

2351H01 Strojní mechanik

1N 2352H01 Nástrojař 20 Mgr. Martin Klán

1DS 6443L51 Podnikání 12 Mgr. Dana Kučerová

2343L51 Provozní technika 13

2.A 1820M01 Informační technologie 22 p. Jan Barták

2.B 6341M01 Ekonomika a podnikání 20 Mgr. Jana Hráchová

2.C 2341M01 Strojírenství 13 Mgr. Jaromíra Šteffková
1601M01 Ekologie a živ prostředí 8

2.N 2352H01 Nástrojař 24 Ing. Ivana Krausová

2.NZ 2351H01 Strojní mechanik 10
Bc. Milan Kopáček2352H01 Nástrojař 8

3.A 1820M01 Informační technologie 16 Ing. Alena Chlustinová

3.B 2341M01 Strojírenství 14 Mgr. Jana Plecitá
1601M01 Ekologie a živ prostředí 12

3.N 2341M01 Strojírenství 14 Mgr. Eva Vlčková
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1601M01 Ekologie a živ prostředí 25 Mgr. Miroslav Karásek
3. Z 2351H01 Strojní mechanik 21 Bc. František Štěpnička

4.A 1820M01 Informační technologie 11 Mgr. Alena Musílková

4.B 6341M01 Ekonomika a podnikání 24 Mgr. Dana Kučerová

4.C 2341M01 Strojírenství 14 Mgr. Eva Vlčková
1601M01 Ekologie a živ prostředí 12

Pozn.: Počty uvedeny dle zahajovací matriky. Nejsou započteny pohyby během roku. 

IV. Rekapitulace tříd, oborů a třídních učitelů dálkové  formy nástavby (k 30.9.2016)

Třída-
označení

Kód oboru Obor název Skutečný počet 
žáků k 
30.9.2016

Třídní učitel(ka)

1.DS/
DE

6441L51 Podnikání 12 Mgr. Dana Kučerová

2343L51 Provozní technika 13

Pozn.: Počty uvedeny dle zahajovací matriky. Nejsou započteny pohyby během roku. 
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Počty žáků ve třídách podle oborů k 30.9.2016
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 Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2016/2017 do denní formy vzdělávání
od 1.9.2017 počínaje prvním ročníkem k datu 30.6.2017

Horní tabulka – pro maturitní obory, spodní tabulka pro obory s výučním listem

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

Horní tabulka – pro maturitní obory, spodní tabulka pro obory s výučním listem

 Uveďte kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma
vzdělávání) – žáci podle trvalého bydliště (kraj).

Vše denní forma. Nezapočteni žáci, kteří odešli nebo neukončili ročník.
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5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků a studentů nadaných
 V komentáři uveďte, jaké jsou vaše zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s těmito žáky.

Žáci s nárokem na podpůrná opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb. Většinou nosí pozdě výsledky
doporučení ze školských poradenských zařízení. Škola většinou sama detekuje potřeby žáků
individuálně a zavádí pro ně přirozenou cestou podporu. Pro školu nová vyhláška nepřinesla
nic nového kromě toho, že nám vzniká povinnost vše zapsat na papír. Dříve jsme poskytovali
podporu naprosto přirozenou cestou v úzkém kontaktu s rodiči i žákem. Dnes se musí nejméně
30% času strávit  papírováním okolo podpůrného opatření.  Tento čas by mohl být věnován
žákům k jeho prospěchu. 

 Ve škole bylo během školního roku provedeno 5 podpůrných opatření 2. stupně a 10 prvního
stupně.

 Detekované problémy jsou spíše systémové – tj. Školská poradenská zařízení nemají volnou
kapacitu a vyšetřují žáky s významným opožděním.

 Vypracování  posudku  a  doporučení  od  vyšetření  do  předání  škole  je  ze  zkušeností  opět
neúměrně dlouhé (často více než dva týdny).

 U vyšetření pro maturitní zkoušky (PUP) škola detekovala velmi nevhodný způsob komunikace
mezi (nejmenovanou)PPP a školou ve věci obsahu posudku, a to opakovaně a v neprospěch
konkrétní žákyně.

 Z uvedeného vyplývá, že systém a práce PPP má značné rezervy a PPP nejsou často dostatečně
připraveny vyšetřovat středoškolské žáky – maturanty. 

Žáci a studenti se zdravotním postižením ve škole podle druhu postižení (k 30. 9. 2016)

Tělesné postižení 1

 Počet žáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet
žáků (studentů) nadaných a žáků (studentů) se zdravotním postižením. ,Individuální vzdělávací
plán  byl  přiznán  jedné  žákyni  1.  ročníku  na  základě  Doporučení  školského  poradenského
zařízení. Žákyně trpěla problémy se sociálními vazbami. Věc se pozvolna vyřešila. Žákyně sice v
roce 17/18 opakuje první ročník v jiném oboru a k plné spokojenosti navštěvuje v normálním
režimu denní studium.

 Škola vypracovala  3  podpůrná opatření  prvního stupně též  vůči  nadaným žákům, v  oblasti
výuky cizích jazyků
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů 
do 1. ročníků SŠ a VOŠ
6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ 

6.1.1 Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání (význam výsledku 
přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, vysvědčení, výsledků 
v předmětových soutěžích a olympiádách apod.)

Celkové počty přijímaných žáků - střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium): 

Název oboru vzdělání: Kód oboru: Počet přijímaných:

Obory maturitní (denní řádné studium)   

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 30 žáků

Ekonomické lyceum 78-42-M/02 30 žáků

Analýza potravin 29-42-M/01 30 žáků

Ekologie a životní prostředí 68-43-M/01 30 žáků

Strojírenství 23-41-M/01 30 žáků

Informační technologie 18-20-M/01 30 žáků

Podnikání 23-43-L/51 30 žáků

Provozní technika 64-43-L/51 30 žáků

Uchazeči budou přijati na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu na ZŠ. 
 Přijímací zkoušky  se započítávají  podílem  60%. 
 Jednotné zkoušky centrálně zadávané CERMATEM se budou konat písemnou formou z 

českého jazyka a matematiky (učivo základní školy) . Za přijímací zkoušku může žák získat 
max. 100  bodů, tj. 50 za český jazyk a 50 za matematiku. 

 Prospěch na ZŠ se započítává podílem 40% ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ ( 2. 
pololetí předposledního ročníku (průměrZS8) a 1. pololetí posledního ročníku(průměrZS9) . 
Výsledek se zapisuje na 2 desetinná místa. 
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Bonus:
·         Žák může získat bonus 1 až 5 bodů za umístění v matematických, přírodovědných a 
jazykových soutěžích okresní a krajské úrovně. Nutno doložit k přihlášce.
·         V okresní a krajské úrovni za 1. místo - 5 bodů, za 2. místo - 4 body, 3. místo  - 3 body.
·          Ve školní úrovni za 1. místo - 2 body a za  2. a 3.  místo  1 bod.
 
Příklad hodnocení:
Žák dosáhl z přijímací zkoušky 38 bodů a na ZŠ měl v na konci 8. ročníku průměr 2,11 a v pololetí 9.
ročníku průměr 1,98.  Žák získal bonus 5 bodů za 1. místo v olympiádě anglického jazyka na okresní
úrovni.
Příklad hodnocení: 

Jméno Příjímací zk.  60% ZŠ průměr 40% Bonus Celkem SKORE

Źák 023 38 bodů * 0,6=22,8 48,94*0,4=19,57 5 47,37  bodu

 V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů v pořadí , 
matematika,  český jazyk, cizí jazyk (za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) 

 Žáci budou seřazeni v pořadí od nejlepšího po nejhoršího. 
 Žáci budou přijímáni až do počtu 30 žáků v oboru, dvě místa budou ponechána „na 

odvolání“. 
 Nebudou přijímáni žáci, kteří byli hodnoceni na základní škole v hodnocených obdobích 

z jakéhokoli předmětu nedostatečně. Nebudou přijímáni žáci, kteří  budou hodnoceni  
nedostatečně z přijímací zkoušky v prvním kole (odevzdají nevyplněný záznamový arch, 
nevyhoví  hodnocením testů). 

 Žák se o svém hodnocení dozví druhý den po  získání kompletních údajů o přijímací zkoušce
z CERMATU. O tom bude zveřejněna informace na webové stránce školy 

 Na webové stránce bude uveřejněn seznam žáků pod číslem jednacím a jejich 
monogramem  (J.P. – jméno.příjmení) s dosaženým pořadím, počtem bodů a výsledkem 
(přijat-nepřijat). 

 Kromě toho škola zašle obyčejnou poštou vyhotovené rozhodnutí o přijetí s poučením o 
odevzdání zápisového lístku. 

 V případě nepřijetí  bude zákonný zástupce  obeslán dopisem s doručenkou do vlastních 
rukou. 

·         Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím 
řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
·         Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku 
z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem 
pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím 
řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. 
Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v
redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů 
stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.
 
   §4 Druhé a další  kola přijímacího řízení
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 Žáci budou přijímáni až do maximálního počtu volných studijních míst. V případě, že 
v prvním kole bylo přijato v jednom oboru vzdělání  jen tolik žáků, že lze otevřít jen 15 
studijních míst ve „dvouoborové třídě“, bude v dalším kole přijato jen tolik žáků, kolik 
dovoluje limitní počet žáků ve třídě celkem. Proto ředitel školy může v dalším kole snížit 
celkový počet přijímaných žáků v daném oboru podle §2). 

 Přijímací zkouška se v druhém a dalším kole  nekoná, uchazeči budou přijati na základě 
ohodnocení průměrného prospěchu na ZŠ (1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. 
pololetí posledního ročníku) 

 Nebudou přijímáni žáci, kteří byli hodnoceni na základní škole v hodnocených obdobích 
z jakéhokoli předmětu nedostatečně. 

  Nebudou přijímáni žáci, kteří  byli hodnoceni  nedostatečně z přijímací zkoušky v prvním 
kole. To se netýká žáků, kteří se hlásí ke studiu odjinud než ze základní školy a v prvním kole
se přijímací zkoušky nezúčastnili.   

 Tento postup se použije i pro přijímání žáků do dálkového nástavbového studia. 
 
 Přijímání do tříletých oborů vzdělání s výučním listem
§5  Celkové počty přijímaných žáků do oborů s výučním listem

Nástrojař 23-52-H/01 40 žáků

Strojní mechanik 23-51-H/01 30 žáků

tříleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené závěrečnou 
učňovskou zkouškou.
§6  Kritéria pro přijetí

 Splnění povinné školní docházky. 
 Bez přijímací zkoušky. 
 Přijetí v pořadí podle bodů za průměrný prospěch až do naplnění stavu. 
 Do oboru 2352H/01 Nástrojař se nepřijímají žáci, kteří byli hodnoceni na koci 

předposledního ročníku a v pololetí posledního ročníku ZŠ stupněm nedostatečný. To 
neplatí o přijímání do oboru Strojní mechanik. 

 Hodnocení průměrného prospěchu za: 
 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa). 
 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (na 2 des. místa). 

 v případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch rozhodují o pořadí známky z 
matematiky 

 Bodové hodnocení z přihlášky ke studiu se stanoví stejně  jako u součásti hodnocení 
prospěchu ZŠ u maturitních oborů,  a  započte se plným rozsahem 

 Zdravotní způsobilost – potvrzení lékaře. 

6.2 Průběh přijímacího řízení

 Žáci konají povinnou, státem organizovanou přijímací zkoušku z ČJ a MAT.

• další kriteria škola neuplatnila
• škola využila v celkovém hodnocení bodového zvýhodnění žáků – vítězů v 

soutěžích a olympiádách okresní a vyšší úrovně a aktivních sportovců s doloženými 
výsledky. 

• Přijímací zkoušky se započítávají váhou 50% a školní prospěch 8. a 9. třídy rovněž 
50%.
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• Škola pro přihlášení žáky organizovala bezplatnou přípravu k přijímací zkoušce ve 
třech navazujících termínech, vždy český jazyk 1 hodinu a matematiku též 1 hodinu. 
Bezplatně se mohli účastnit všichni přihlášení pro 1. i 2. pořadí. 

• Časté změny průběhu a pravidel vyhlášky o přijímání žáků způsobují u veřejnosti i 
na základních školách zmatky a neznalosti. To zejména v termínech odevzdání přihlášky, 
počtů přihlášek, pravidel docházky k přijímací zkoušce atd. 

• Organizace přijímacích zkoušek je pro střední školy další významnou zátěží. V 
minulosti bylo prohlašování, že bude organizováno testování žáků ZŠ na školách samých a 
výstup bude sloužit jako podklad pro přijímací řízení na SŠ. Stát si ulehčil situaci využitím 
vybavení pro společné maturitní zkoušky, což má sice svou logiku, ale nikdo již neuvažuje 
ztrátu dalších dvou vyučovacích dnů na středních školách.

6.3 Statistika přijímacího řízení a první ročníky, komentáře
Přijímací řízení se konalo jen do denní forma vzdělávání. Do dálkové formy přišlo pouze 5 
přihlášek, proto bylo přijímací řízení odvoláno. 

Z toho efektivní počty (ZL) očištěno od fluktuací k 1.9.2017: 
V dolní tabulce jsou započteny i přestupy, opakování ročníků a další kola přijímacího řízení.

Obory – zkratky: 
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EPO – Ekonomika a podnikání
INE – Informační technologie , ŠVP Informatika v ekonomice
OTŽP – Ekologie a životní prostředí, ŠVP Ochrana a tvorba ž.p.
TEC – Strojírenství, ŠVP Technologie a konstrukce
NAS – Nástrojař
ZAM – Strojní mechanik, ŠVP Zámečník
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  

7.1 Výsledky vzdělávání podle ročníků, tříd a oborů ve škole – 
podrobný rozbor a komentáře podle dat třídních učitelů

7.1.1 První ročníky



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-

Strana 33 / 131



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-

Strana 35 / 131



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-

Strana 37 / 131



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-



- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100 -                                                                                        - Výroční zpráva 2016/2017-

7.1.2 Druhé ročníky
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7.1.3  Třetí ročníky
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7.1.4 Čtvrté ročníky
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7.2 Závěrečné zkoušky a maturitní statistiky

7.2.1 Maturitní zkoušky
Jmenné seznamy a vybrané údaje k absolventům školy jsou uvedeny ve statistikách tříd 

výše. 

Jakub Zelenka (4.A) obhajuje závěrečnou maturitní práci. Maturitní komise 4.A – zleva předsedkyně Mgr. Věra 
Svobodová (OA a SPedŠ Beroun), Ing. Kebert (místopředseda), Ing. Vacovský a Ing. Svoboda
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Maturant 4.A oboru Informační technologie David Mašek při společné maturitní zkoušce. Daniel Kohout přebírá 
maturitní vysvědčení z rukou třídní učitelky Mgr. Aleny Musílkové.
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7.2.1 Komentář k maturitám

7.2.3 Závěřečné zkoušky oborů s výučním listem
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Z předávání výučních listů 2017.  Zástupce ředitele Mgr. Alena Lhotáková s absolventy oboru Nástrojař
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8. Hodnocení chování žáků/studentů

Chování žáků/studentů (k     30. 6. 2017) - uvedeny jen třídy, kde bylo výchovní opatření uplatněno:

1.NZ

2.A

2.N

3.B

Níže jsou v souhrnných tabulkách zřejmé četnosti sníženého hodnocení chování žáků ve 2. a 1. pololetí školního roku 
2016/17 :
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 Závažných přestupků žáků bylo v hodnoceném roce velmi málo. Převážným důvodem 
hodnocení chování sníženým stupněm je kouření přes zákaz, pozdní omlouvání nepřítomnosti 
ve výuce,  a časté opakování méně závažných porušení školního řádu. 

 Pouze  v  jednom  případě  (u  více  žáků)  došlo  k  hodnocení  chování  u  jednání  šikany  proti
spolužákům v prvním ročníku (1.A).   Věc byla řešena preventivně s  Policií  České republiky.
Následně byla provedena diagnostika třídy a zjištěna skutečná situace. Pedagogové takto mohli
přijmou  účinná  opatření   a  problém  byl  vyřešen.  Tento  fenomén  se  paradoxně  vyskytuje
nejčastěji  v  prvních  ročnících.  Žáci  obecně  vypovídají,  že  na  základních  školách  je  tento
negativní jev častý ….. ????
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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 úspěšnosti přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k 
dispozici, uveďte je.

Známé údaje jsou uvedeny ve statistikách závěrečných ročníků 4.A, 4.B a 4.C a tříd 3.N a 3.Z s výučním 
listem

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 
30.4.2017 a 30. 9. 2017)

Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV:  http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs →  Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí  – tj.  30.  duben) →
tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých
jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v  posledním sloupku (Ukončení
školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od 1. 5. do 30. 4.). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy
i pro její autoevaluaci.

Nezaměstnaní evidovaní absolventi školy v září 2017

Nezaměstnaní evidovaní absolventi školy v dubnu 2017  Z údajů v obou tabulkách vyplývá velmi dobrá pozice 
absolventů školy na trhu práce / účasti v dalším studiu.

Komentář: Nezaměstnaní absolventi v září 2017 jsou čerství absolventi z maturitního projektu 2017P. K datu
této zprávy nemáme žádné nezaměstnané / nestudující žáky z technických oborů.

Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs → Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí – tj.
30. duben) → tabulka:   Absolventi podle škol a oborů  , kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a
okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední
školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od 1. 5. do 30. 4.). Sledování
nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci.

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole

11.1. statistika jazykové výuky: 
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2016) 

a) v maturitních oborech

b) v oborech s výučním listem

11.2 Ke zhodnocení jazykové výuky přispívají následující texty: 

11.2.1  Výroční zpráva jazykové předmětové komise 2016-2017   Mgr. D. Kučerová

Ve škole probíhala výuka dvou cizích jazyků – angličtiny a němčiny jako druhého cizího 
jazyka. Během pravidelně realizovaných schůzek JPK  vyučující  konzultovali úkoly a eventuální 
problémy související s výukou. Zejména se jednalo o kontrolu propojenosti tematických plánů 
s ŠVP, o zařazení doporučených globálních a rozvojových a etických témat do jazykového 
vyučování. Značná pozornost byla věnována inkluzi – učitelé jazyků vypracovali ve spolupráci 
s třídními učiteli PLPP a IVP dle vyhlášky 27/2016 Sb. a dle instrukcí předaných na školení 
pedagogických pracovníků. Na schůzkách jazykové komise pak pravidelně hodnotili zvolené 
postupy.
Tradičně se JPK zabývala přípravou studentů na státní maturitní zkoušku, řešila i výchovné 
problémy. V listopadu 2016 se uskutečnila soutěž Angličtinář roku (za školu se zúčastnilo 26 
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studentů).  Vyučující jazyků zorganizovala též zájezdy do Anglie a Německa.

11.2.2 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce     Mgr. Martin Klán

Ve školním roce 2016/2017 se mi opět podařilo zorganizovat školní kolo olympiády v anglickém 
jazyce.  Toto školní kolo proběhlo na SOŠ a SOU Hořovice v lednu 2016 a bylo určeno pro žáky 1. – 
3. ročníků středních škol. Školní kolo olympiády v angličtině bylo rozděleno na písemnou a ústní 
část. Písemné části se zúčastnilo šest soutěžících. V písemné části žáky čekal poslech a gramatický 
test. Z šesti žáků postoupili čtyři nejlepší žáci k ústní části, která byla zaměřena na interakci na 
základě konverzačních témat.  Ze čtyř žáků postoupili  dva  nejlepší  do okresního kola, které se 
uskutečnilo 11. 2. 2016 na GVH Hořovice. 
Naši žáci se v silné konkurenci umístili na slušných pozicích, což dokládá výsledková listina. Adam 
Lukáš obsadil skvělé třetí místo a Luboš Kadeřábek se umístil na velmi pěkném šestém místě. 
Těmto dvěma žákům děkujeme za slušnou 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 se stane pro studenty motivací vedoucí ke zvýšení zájmu o tento jazyk. Také 
věřím v další úspěchy našich studentů na olympiádách v anglickém jazyce.

11.2.3. Zahraniční výjezdy na podporu poznání cizích jazyků  Mgr. Alena Musílková

Následující texty informují o aktivitách učitelů cizích jazyků, kteří organizují časté 
zahraniční exkurze na podporu výuky cizích jazyků a spolupracují s odbornými učiteli zejména v 
oblasti součinnosti poznání cizího jazyka a odborné výuky.

11.2.3.1 Zájezd do Irska  (Mgr. Alena Musílková)

Ve dnech 5. – 14. 4. 2017 jsem se se žáky SOŠ a SOU Hořovice zúčastnila poznávacího zájezdu do 
Irska. Cesta do Irska byla dlouhá a první noc jsme během nočního tranzitu přes Německo spali 
v autobuse. Druhý den ráno jsme měli prohlídku v městečku Bayeux v Normandii. Poté jsme se ve 
večerních hodinách nalodili na trajekt v přístavním městě Cherbourg a další den jsme se 
v odpoledních hodinách vylodili v irském přístavním městě Rosslare. V Irsku jsme byli dvě noci 
ubytováni v hostelu v hlavním městě Dublinu. V irské metropoli jsme se prošli starobylým centrem 
s ukázkami georgiánské architektury. Další den jsme podnikli výlet k megalitickému monumentu 
Knowth. Jedná se o hrobku orientovanou na východ slunce v době jarní nebo podzimní 
rovnodennosti. Z Dublinu jsme dále cestovali do kempu Fossa v národním parku Killarney, kde 
jsme bydleli v kompletně vybavených mobilheimech s možností vaření. Během pobytu v Killarney 
jsme navštívili mnoho krásných míst např. Ring of Kerry, zříceninu hradu Rock of Cashel a přilehlé 
městečko Cashel, hřebčín Kildare – centrum chovu irských dostihových koní, hrad Bunratty se 
skanzenem – jako doklad dávného způsobu života v této drsné oblasti. Nezapomenutelné také byly
Moherské útesy, které se tyčí nad hladinou Atlantiku do výšky více než dvou set metrů. Cestou 
k Moherským útesům jsme projížděli nehostinnou krajinou Burren, která trochu připomínala 
měsíční krajinu. Zde jsme se zastavili u mohyly Poulnabron dolmen, která patří 
k nejfotografovanějším irským památkám. Další příjemnou zastávkou byla návštěva hradu Blarney 
se slavným kamenem Blarney Stone. Další zajímavou zastávkou na naší cestě po Irsku byla palírna 
Midleton, neboť Irsko a irská whiskey k sobě neodmyslitelně patří.  Zde jsme se seznámili 
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s výrobou tradiční irské whiskey Jameson. Dále jsme ještě navštívili přístavní město Cobh u Corku. 
Toto město je spojeno s poslední zastávkou Titaniku, který pak vyplul na svou osudnou plavbu. 
V Cobhu jsme zavítali na výstavu Titaniku. Při zpáteční cestě domů jsme ještě navštívili vyloďovací 
pláže v Normandii spojené s legendárním Dnem D (6. 6. 1944). Také jsme se zastavili v městečku 
Arromanches. Toto místo zažilo při invazi v Den D  vylodění spojeneckých plavidel a dodnes jsou 
zde patrné zbytky přístavu. A protože městečko Arromanches se nachází na břehu Atlantiku, 
někteří naši žáci neodolali volání moře a v jeho chladných vodách se vykoupali. Po prohlídce 
Arromanches nás již čekal noční tranzit zpátky domů. 

1) Na okružní cestě po Ring of Kerry. Zdroj: autor

2) U vodopádu Torc v národním parku Killarney. Zdroj: autor

1) Naši žáci u zříceniny hradu Ross Castle v národním parku Killarney. Zdroj: autor

2)Na cestěk megalitickému monumentu Knowth. Zdroj: autor
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1)U Chodbových hrobek v Brú na Boine. Zdroj: autor

2) Ring of Kerry. Zdroj: autor

Mgr. Martin Klán: 
Irsko aneb cesta na smaragdový ostrov. Ve dnech 5. – 14. 4. 2017 se žáci SOŠ a SOU Hořovice 
společně se svými vyučujícími zúčastnili poznávacího zájezdu do Irska. Tento zájezd se uskutečnil 
pod záštitou cestovní kanceláře Inter Zbiroh a pod vedením Mgr. Aleny Musílkové. Cesta do Irska 
byla dlouhá a první noc jsme během nočního tranzitu přes Německo spali v autobuse. Druhý den 
ráno jsme dorazili do Francie, kde byla zastávka v městečku Bayeux ležícím v Normandii. Zde jsme 
měli možnost navštívit muzeum, kde je uložena slavná tapisérie. Jedná se o vyšívanou tkaninu, 
která zachycuje normanskou invazi do Anglie roku 1066. V Bayeux se také nachází impozantní 
gotická katedrála Notre-Dame, kterou jsme také navštívili. Po prohlídce městečka Bayeux jsme se 
ve večerních hodinách nalodili na trajekt v přístavním městě Cherbourg a další den jsme se 
v odpoledních hodinách vylodili v irském přístavním městě Rosslare. Po přistání v Irsku jsme si 
uvědomili, že jsme se ocitli v bilingvní zemi, neboť je vše na ukazatelích uváděno dvojjazyčně, 
nejprve tedy v keltské gaelštině a pak v angličtině. V Irsku jsme byli dvě noci ubytováni v hostelu 
v hlavním městě Dublinu. Toto kosmopolitní město obohatilo světovou kulturu řadou velkých 
autorů např. J. Joyce, O. Wilde, Bram Stoker, G. B. Shaw. Dokonce irský trajekt, na kterém jsme se 
plavili, nesl název Oscar Wilde. V irské metropoli jsme se prošli starobylým centrem s ukázkami 
georgiánské architektury. Při pobytu v Dublinu jsme také podnikli výlet k megalitickému 
monumentu Knowth. Jedná se o hrobku orientovanou na východ slunce v době jarní nebo 
podzimní rovnodennosti. Vstup k tomuto monumentu byl možný pouze přes návštěvní centrum 
jménem Brú na Boinne. Odtud nás minibus dopravil na prohlídku tohoto monumentu, který je 
dokonce mnohem starší než egyptské pyramidy. Z Dublinu jsme dále cestovali do kempu Fossa v 
národním parku Killarney, kde jsme bydleli v kompletně vybavených mobilheimech s možností 
vaření. Během pobytu v Killarney jsme navštívili mnoho krásných míst např. Ring of Kerry, 
zříceninu hradu Rock of Cashel a přilehlé městečko Cashel, hřebčín Kildare – centrum chovu 
irských dostihových koní, hrad Bunratty se skanzenem – jako doklad dávného způsobu života 
v této drsné oblasti. Nezapomenutelné také byly Moherské útesy, které se tyčí nad hladinou 
Atlantiku do výšky více než dvou set metrů. Není divu, že toto nejnavštěvovanější místo západního 
pobřeží učarovalo také filmařům. Právě tady se natáčela napínavá scéna z filmu Harry Potter a 
Princ dvojí krve (v této scéně Harry s profesorem Brumbálem vstoupí do jeskyně na útesech, ve 
které má Voldemort ukrytou část svojí duše).  Cestou k Moherským útesům jsme projížděli 
nehostinnou krajinou Burren, která trochu připomínala měsíční krajinu. Zde jsme se zastavili u 
mohyly Poulnabron dolmen, která patří k nejfotografovanějším irským památkám. Další příjemnou
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zastávkou byla návštěva hradu Blarney se slavným kamenem Blarney Stone. Kdo prý tento kámen 
políbí, získá dar výřečnosti. Proto jsme se všichni vydali zdolat 127 schodů, na cimbuří si každý 
z nás musel lehnout na záda, zaklonit hlavu a držet se železného zábradlí. Jen tak se dalo v této 
nepohodlné poloze kámen políbit. Kdo tak z žáků učinil, jistě v budoucnu odmaturuje bez 
problémů.  Další zajímavou zastávkou na naší cestě po Irsku byla palírna Midleton, neboť Irsko a 
irská whiskey k sobě neodmyslitelně patří.  Zde jsme se seznámili s výrobou tradiční irské whiskey 
Jameson. Žáci starší 18ti let měli možnost ochutnávky a ti mladší dostali skvělou minerálku. Dále 
jsme ještě navštívili přístavní město Cobh u Corku. Toto město je spojeno s poslední zastávkou 
Titaniku, který pak vyplul na svou osudnou plavbu. V Cobhu jsme zavítali na výstavu Titaniku. Při 
vstupu každý z nás dostal vlastní palubní lístek se jménem skutečného pasažéra, který na Titaniku 
v době jeho ztroskotání byl. Na konci expozice jsme se dozvěděli, zda naše jméno cestu přežilo, 
nebo ne. A po tomto silném zážitku z výstavy Titaniku jsme se ještě v tentýž den večer nalodili na 
trajekt a opouštěli Irsko s vědomím, že se tam zase někdy vrátíme. Při zpáteční cestě domů jsme 
ještě navštívili vyloďovací pláže v Normandii spojené s legendárním Dnem D (6. 6. 1944). Také jsme
se zastavili v městečku Arromanches. Toto místo zažilo při invazi v Den D vylodění spojeneckých 
plavidel a dodnes jsou zde patrné zbytky přístavu. A protože městečko Arromanches se nachází na 
břehu Atlantiku, někteří naši žáci neodolali volání moře a v jeho chladných vodách se vykoupali. Po
prohlídce Arromanches nás již čekal noční tranzit zpátky domů. 
Smaragdový ostrov, jak se Irsku z důvodu zelené barvy krajiny přezdívá, si nás získal. Po celou dobu
pobytu jsme si užívali krásné slunečné počasí. Navštívili jsme spoustu nádherných míst a poznali 
přátelskou povahu Irů. Žáci si procvičili angličtinu v praktických situacích např. při nakupování či 
objednávání jídla nebo při tlumočení svým spolužákům. Pro všechny to byla skvělá zkušenost a už 
teď se těšíme na další dobrodružství. 

Před vchodem do palírny Midleton a u zříceniny hradu Ross Castle v národním parku Killarney 
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11.2.3.2  Advent v Sasku

Dne 20.12.2017 jsme zorganizovali pro studenty SOŠ a SOU Hořovice jednodenní zájezd 
na advent do sousedního Saska. Zájezdu se zúčastnilo 50 studentů naší školy. V dopoledních 
hodinách jsme navštívili pevnost Königstein. Studenti si mohli prohlédnout celý areál. Stolová 
hora nad Königsteinem patřila kdysi v dávných dobách k Českému království. Horská pevnost 
Königstein leží na levém břehu řeky Labe. Historický objekt byl veřejnosti zpřístupněn v roce 1955. 
Celý objekt pevnosti je velmi rozsáhlý (rozkládá se na ploše 9,5 ha), Při prohlídce pevnosti studenti
viděli mimo jiné nejstarší dochovaná německá kasárna z let 1589-1590, hradní kapli, hladomornu, 
první posádkový kostel v Sasku z roku 1676 nebo nejhlubší studnu v Sasku s hloubkou 152,5 
m. Nejzajímavější je expozice v hradu Jana Jiřího, jehož prostory plnily také úlohu státního vězení. 
Studenti měli možnost seznámit se s dokumentací stavební historie i s historií vězení, které bylo do
roku 1922 nejobávanějším v celém Sasku. Od roku 2015 je v prostorách hradu nová stálá expozice 
In Lapide Regis, která vůbec poprvé uceleně vypráví dějiny slavného opevnění od založení českého 
středověkého hradu přes raně novověkou pevnost až po založení muzea. 

Odpoledne jsme se přemístili do Drážďan, saské metropole, přezdívané Florencie na
Labi. Nejdříve jsme se studenty prošli historickým centrem. Prohlídku jsme začali v Zwingeru. Před 
budovou Semperovy opery jsme se u sochy krále Jana společně vyfotografovali. Pak jsme 
pokračovali kolem katedrály Hofkirche kolem Knížecího průvodu. Tato malba se stala jedním ze 
symbolů Drážďan. Zobrazuje šlechtice z rodu Wettinů v dobových uniformách od Konráda velikého
(1130) až po saské krále 20.století. Na malbě jsou vyobrazení August Silný a jeho syn, králové 
Polska. Nakonec jsme došli až na Neumarkt, kde jsme si prohlédli Frauenkürche. Z Brühlovy terasy 
si mnoho studentů nafotila nádherné adventní trhy a pak už se každý vydal do víru nakupování a 
ochutnávání vánočních specialit, kterých bylo ve stáncích nepřeberné množství. V 18:00 jsme 
opustili Drážďany a vydali se domů. Studenti si vezli krásné zážitky i dárečky pod vánoční 
stromeček.

Poznávací výjezd do Drážďan byl zaměřen na poznání saské kultury, architektury a historie.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wettinov%C3%A9
http://dresden.to/drazdany-pruvodce-pamatky/
javascript:void(0)
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11.2.3.3. Studenti technických oborů SOŠ a SOU Hořovice na mezinárodním 
veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem

13.–17. září 2016 se ve Franfurtu nad Mohanem po dvou letech opět uskutečnil Mezinárodní 
veletrh zařízení autoopraven, čerpacích stanic, náhradních dílů a autopříslušenství 
AUTOMECHANIKA. Jedná se o hlavní světovou událost automobilového aftermarketu a největší 
světový veletrh automobilových komponentů.

Naše škola již řadu let velmi aktivně spolupracuje s mnoha firmami ve středočeském kraji, 
pro které připravuje naše studenty. A proto jsme dostali nabídku od výkonné manažerky výstav a 
veletrhů, paní Marie Panuškové, tohoto veletrhu se zúčastnit. Cesta, ubytování i vstupné na 
veletrh byly hrazeny z evropských fondů. Hlavním účelem této návštěvy bylo motivovat studenty 
ukázkou široké škály firem, které operují na mezinárodním trhu a které nabízejí uplatnění po 
skončení studia.
Bylo vybráno 18 studentů strojírenství a učňů oborů nástrojař a strojní mechanik, kteří mají velmi 
dobré studijní výsledky a o obory velký zájem. Spolu s vyučující Mgr. Alenou Musílkovou a mistrem
odborného výcviku Bc. Františkem Štěpničkou vyrazili 15. září do městečka Randersacker, kde 
přenocovali v hotelu a ráno vyrazili na veletrh. Nejdříve navštívili hlavní stánek českých 
vystavovatelů, kde je přivítal celý realizační tým českých vystavovatelů pod patronací ministerstva 
průmyslu a obchodu. Studenti si prošli stánky s produkty českých firem, např. ČZ Řetězy,  Brano, 
Česká zbrojovka, která vyrábí díly do aut a další. Vystavující se studentům opravdu velmi věnovali. 
Studenti si pak prošli další části výstaviště, zastavovali se u různých vystavovatelů podle vlastního 
zájmu. Součástí veletrhu byly i technické hry, kde si na vlastní kůži mohl každý vyzkoušet, jak 
například působí odstředivá síla na člověka sedícího na zařízení, které imituje divokou jízdu na 
koni, jak na motokáře zvládnout jízdu smykem, jak uvést elektrické autíčko na autodráze do chodu 
pomocí energie vytvářené šlapacím kolem. 
Studenti strávili na výstavišti celý den. Získali tak povědomí o tom, že české firmy mají světu co 
nabídnout a že se se svými technickými znalostmi a dovednostmi na trhu práce rozhodně neztratí.

11.2.3.4 Angličtinář roku (Best in English)

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola opět zapojila do soutěže Angličtinář roku. Soutěž se 
uskutečnila  30. 11. 2016 formou online. Atmosféru samotné soutěže zachycují přiložené 
fotografie. Do soutěže se ze SOŠ a SOU Hořovice přihlásilo celkem 28 žáků.  Soutěž Angličtinář roku
podruhé proběhla v mezinárodním měřítku a v souhrnu se soutěže zúčastnilo celkem 15 107 žáků 
v 28 zemích z 683 škol. V rámci České Republiky soutěžilo celkem 6 998 žáků z 280 škol a naše 
škola SOŠ a SOU Hořovice se v silné konkurenci umístila na 159. místě (355. místo celkově).  Soutěž
Angličtinář roku je zcela zdarma a žáci si tak mohou ověřit svou úroveň angličtiny a porovnat své 
znalosti s žáky z různých evropských zemí. 
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Z testování Angličtinář roku 2017

11.2.3.5 Knihovna anglické a americké literatury  (Mgr. Martin Klán)

 Knihovna anglické a americké literatury na SOŠ a SOU Hořovice je rozdělena do dvou sekcí 
dle úrovně znalostí.  Mladší studenti si mohou půjčovat zjednodušenou četbu a starší studenti pak 
knížky v originále. Knihovna se již stala nedílnou součástí naší školy. Mezi studenty stále převládá 
zájem o žánr fantasy a nejčtenějším autorem zůstává J. R. R. Tolkien a jeho trilogie Pán prstenů. 
Jsem přesvědčen, že knihovna svůj účel plní a postupem času bych rád tuto knihovnu rozšířil o 
další knižní tituly. 

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

12.1. Zhodnocení technického stavu 

Vybavení školy prostředky ICT v současnosti trvale vyhovuje potřebě školy. Škola 
provozuje následující učebny ICT s odborným určením: 

Pracoviště popis míst Popis 

Palackého nám. 100 Výpočetní technika 1 16 Obecná výuka, CAD/CAM, grafika, video

Výpočetní technika2
Poznámka – obnovená 
učebna -16 nových PC

25+8 Obecná výuka, WIN/Linux, programování, 
webové technologie, databáze
(uvedených 8 míst je rezervováno pro žáky s 
vlastními NTB)

Labotatoř ICT 13 CISCO Networking Academy

Masarykova 387 Výpočetní technika 3 14 Obecná učebna pořádání kurzů

Výpočetní technika 4 30 Učebna žáků SOU – Nástrojař a Strojní 
mechanik, obecná výuka OS, kancelář

Tlustice 28 Notebooky učebna 20 CAD/CAM, programování CNC technol, 
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CAD, modelování, CNC simulace projektů pro strojírenství

Cílem školy je poskytovat vyspělou síťovou infrastrukturu – připojení žáků školy 
bezdrátově, připojení všech mimo IT učeben, propojení pracovišť. Zatím uvedené činnosti škola 
zajišťuje svépomocně činností vlastního zaměstnance – správce ICT/učitele. 

Pohled na potřeby vybavení. S ohledem na obsah výuky – tvorba aplikací v C++, PHP, 
HTML, dále modelování CAD/CAM, technické kreslení škola nepodporuje rozšíření přenosných 
zařízení a staví na klasických PC s velkými monitory z důvodu požívání grafiky. 

Rovněž učebny stavíme tak, aby bylo vše technicky přístupné, netrvíme na zybtečném 
zabezpečení, které často žákům znemožní vážnější práci. Proto většinu učeben stále osazujeme 
stolními PC.

Během kalendářního roku 2017 bude dořešena otázka serveru pro správní aplikace , pro 
prvky E-governmentu ve škole. Bude pořízen nový server a podkladový OS Server Win2016.

Koordinátorem ICT s ukončeným vzděláváním je ředitel školy, který úzce spolupracuje se 
všemi učiteli i žáky, kteří mají ke školní infrastruktuře cokoli říci. 

Omezenými prostředky se stále snažíme získat maximální funkčnost a uživatelský 
komfort. Žákům je poskytováno ve všech budovách mobilní připojení.  I přes trvající nedostatek 
financí se daří provádět částečnou obměnu a údržbu techniky. 

Počet aktivních instalovaných počítačů se od minulých zprávy nezměnil, jen došlo ke 
zkvalitnění a obměně techniky.  

Česká hypotéční banka i v roce 2016/17 darovala dalších 7 kusů NTB DELL (2jádra, 4GDDR,
500GB disk, bez OS).   NTB byly předány / vyměněny za „lepší“ jako pracovní stroje učitelům školy. 
Nyní všichni učitelé mají přenosné zařízení (NTB  nebo  tablet-PC 3in1).   

Škola po ukončení podpory Windows XP (pře3 roky) vyřešila provoz operačních systémů a
kancelářských aplikací Microsoft prostřednictvím pronájmu softwaru prostřednictvím společnosti 
D-COMM Praha. Roční pronájem software pro celou školu se pohybuje kolem 70 tis Kč s tím, že je 
zde plná údržba na nejnovější verze a právo Downgrade. 

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

1) V roce 2017 se podařilo provést částečnou obnovu VYN-2 -> 16 ks PC a to z provozních prostředků školy.
2) (Učebna VYN-1) → Učebny koncipujeme tak, aby žáci u PC seděli po obvodu učebny a střed je rezervován pro žáky s
osobními PC. 
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12.2 Zhodnocení dostupnosti a systému ve škole

12.2.1 Prvky E-governmentu ve škole: 

Evidenční systém školy – Bakaláři – trvale udržovaný, běží v celé školní síti včetně wifi 
rozhraní, webový přístup je dostupný mimo LAN.  Žáci mají hesla pro správu svých informací.

Účetnictví-evidence majetku, pokladna,  – ACE-ÚČTO a ACE-EMA od společnosti ACE-
design Brno. Běží na serveru dostupné pro pověřené zaměstnance, data se zálohují mimo základní 
úložiště. 

PLATY – systém běží lokálně u personální referentky.

Krajské a veřejné systémy – přístupy k datové schránce typu OVM s agendou školského 
zákona. Přístupy k Portálu PO Středočeského kraje a ke společné spisové službě E-SPIS Lite. 

Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce 2016/2017

Počítače celkem

z toho pro žáky podle klasifikace ISCED

150 X X X

z toho přístupné 
žákům/studentům

120 0 100 0

Počítače s připojením k 
Internetu

150 X X X

z toho přístupné 
žákům/studentům

120 0 100 0

Počítače s rychlým připojením 150 X X X

z toho přístupné 
žákům/studentům

120
0 100 0

Učitelé nepočítačových 
předmětů

24 X X X

z toho využívající Internet při 
výuce

5 X X X

Přenosné učitelské počítače 36

Z toho z projektu Moderní 
technologie ve výuce

10

Z toho Tablety – učitelé neIT 
předmětů – projektové 
„Moderní učitel 21 století“

20

Z  projektu „Základní s a 
střední školy společně (dnes 
již dosluhující notebooky)“

6 6
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Koordinátor ICT a předmětová komise pravidelně aktualizují evaluaci stavu ICT školy na 
serveru RVP.CZ  V tomto hodnoceném období a příštím školním roce je třeba věnovat více 
pozornosti vybavení pro technické předměty – velkoformátový tisk, 3D tisk a 3D grafika, simulace a
konstruování.  Od minulé zprávy 2015/2016 se status školy na RVP.CZ nezměnil.

Ve škole došlo v hodnoceném  školním roce k darování 7mi kusů tabletů DELL jako dalšího způsobu zlepšení komfortu 
práce učitelů od České hypotéční Banky. Darované NTB byly přiděleny/“vyměněny za modernější“ učitelům.

12.3 Nové metody prezentace školy pomocí předmětů mimo IT

Odborná učitelka Ing. Miluše Hájková příkladným způsobem  podnítila žáky školy k 
udržování tématických blogů na Internetu. Jejhí blogy a založený FB jsme svázali s webovou 
stránkou školy.  K tomu lze poznamenat jen: Ne jen „ajťáci a technika“ dělají ICT profil školy, ale 
nesmíme zapomínat na obsah a odhodlané správce obsahu. Jen tak bude informační tok školy 
udržován při životě. Práce kolegyně Hájkové je v tomto ohledu příkladem dobré praxe.

Následuje text Ing. Miluše Hájkové: 

                          Cestovatelský blog
Studenti s podporou pedagogů IT a ANJ založili cestovatelský blog, kde píší o zahraničních 

zájezdech, kterých se zúčastnili a zájezdech, která je teprve čekají. Píší o místech, která viděli a 
něčím je zaujali.

Blog je doplněn o fotografie z akcí.
http://zajezd.webnode.cz/
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Ekologické praxe
Studenti oboru Ekologie a ŽP založili webové stránky, zaměřené na chráněná místa 

v České republice, která navštívili v rámci odborných praxích. Píší o místech, která navštívili.
Blog je doplněn o fotografie z poznávacích aktivit.
http://ekologpraxe.webnode.cz/ 

Online fotogalerie
Nově vzniklá online fotogalerie školy, vznikla za účelem ukázat studentům, možnosti 

online sdílení fotografií, včetně ochrany proti stažení. 
Fotogalerie obsahuje fotografie ze školních akcí, praxí, zájezdů, soutěží, exkurzí i maturit. 
https://www.zonerama.com/StudentiHorovice/408200 

Facebook školy
SOŠ a SOU Hořovice se stala součástí Facebooku, kde si otevřela svůj profil, aby byla 

v lepším kontaktu se svými studenty. Na stránce jsou návštěvníkům k dispozici nejen kontakty a 
adresa školy, ale také fotografie ze života školy či události, která škola pořádá. 

https://www.facebook.com/SOSaSOUHorovice/ 

13. Údaje o pracovnících školy
13.1 Hodnocení  školního  roku z hlediska  zajištění  výuky.

Ing. Jiří Hudec, zástupce ředitele

13.1.1. Změny personálního stavu během školného roku
V září roku 2016 odešla ze školy z důvodu rizikového těhotenství  učitelka TV a ANJ  Mgr. 

Marcela Lhotáková. Došlo proto  k úpravě úvazků učitelů, respektive k jejich přerozdělení. Na 
výuku anglického jazyka na zkrácený úvazek byla přijata pani Mgr. Patricie Frýbertová. Na  výuku 
německého jazyka , opět na částečný úvazek,  nastoupila od 1.9. 2016  paní Mgr. Simona Baštová.

Koncem měsíce října podal řádnou výpověď  ing. Václav Fryš, učitel odborných  
strojírenských předmětů. Nastal problém se zajištěním výuky technických předmětů u studijního 
oboru  Strojírenství  a obou učňovských oborů.  Na výuku technických předmětů  v SOU  nastoupil  
pan Mgr. Josef  Zeman , ovšem jen na částečný úvazek  do  konce roku 2016. 

Od 1.1. 2017  přebrala celý úvazek  ing. Václava  Fryše  paní  ing. Zdeňka Lutovská , která 
pracuje ve škole i v letošním školním  roce. 

13.1.2 Organizace  školního  roku.

Výuka proběhla dle příslušných oborových ŠVP  a  tematických plánů  učitelů. Kontrolu 
teoretické výuky  prováděli zástupci  ředitele školy v rámci  hospitací, zvláště se zaměřením na 
nové  a  mladší učitele. 

https://www.facebook.com/SOSaSOUHorovice/
https://www.zonerama.com/StudentiHorovice/408200
http://ekologpraxe.webnode.cz/
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V rámci  celého školního roku  se  konaly pravidelné pedagogické rady, třídní schůzky 
s rodiči žáků, praxe žáků podle studijních oborů, dny otevřených dveří, prezentace školy i  
jednotlivých studentů, sportovní  kurzy, maturitní plesy atd.  

Výuka 1. ročníku dálkového  studia  oborů  Podnikání  a Provozní technika probíhala vždy 
v úterý dle rozpisu konzultací  od  14.30  hodin  do 19.30 hodin. Rozpis jednoho studijního oboru je
přiložen samostatně.

Na organizaci  vyučování  má vliv  častá absence učitelů , ale i jednotlivých tříd a s tím 
spojená evidence odučených a zvláště přesčasových hodin učitelů.  Vyšší průměrný věk učitelů a s 
tím spojená nemocnost, návštěvy lékařů, čerpání dovolených, náhradního a studijního volna ,ale i  
dřívější ukončení výuky žáků posledních  ročníků maturitních i učňovských  oborů , dvouoborové 
třídy, praxe a exkurze , prostě to vše  zvyšuje počet odpadlých, ale i přesčasových hodin. Evidence 
je prováděná v programu  „Bakaláři“ .  Pro informaci  je přiložena tabulka odučených hodin  za celý
školní  rok 2016 – 2017.

Sportovních kurzů se zúčastní   žáci  2. ročníků  maturitních  i  učňovských  oborů. Stále  
častěji se ukazuje špatná fyzická kondice těchto  žáků, což se projevuje i zvýšením  úrazovosti na 
těchto sportovních akcích. 

13.1 3. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 6. 2016)
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2014)
Počet pracovníků Počet žáků 

v DFV na 
přepočtený 
počet 
pedagog. 
prac.

celkem 
fyzický/přepo
čtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

pedagogických 
– s odbornou 
kvalifikací 1 

49/45,09 14/14,37 38/31,107 35/30,75 1 11,17
1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2016)
Počet pedag. 
pracovníků

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

Průměrný 
věk

Celkem 2 - 6 18 9 5 54,5

54z toho žen 1 - 5 9 1 1 48

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 6. 2016)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání 

vysokoškolské
- magisterské a vyšší

vysokoškolské
 - bakalářské

vyšší odborné střední základní

28 2 -- 5 --

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 6. 2016)
Počet ped. pracovníků s praxí

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let

2 0 4 3 25
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 - Osobní asistenty žáků škola nemá

13.3 Grafická vyhodnocení zaměstnaneckých struktur
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Věková struktura pedagogických pracovníků ve středisku Tlustice – Střední odborné učiliště. Započteni odborní 
učitelé, učitelé odborného výcviku, zástupkyně ředitele
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Věková struktura pedagogických pracovníků ve středisku Palackého náměstí – Střední odborná škola. Započteni 
ostatní učitelé,  odborní učitelé, zástupce ředitele, ředitel



13.4. Aprobovanost výuky  podle jednotlivců (2016/2017)

Hlavní skupina 
předmětů
učitele

Jméno a příjmení 
pedagoga

Roky 
praxe

Upřesnění kvalifikace
třídní úvazek Aprobovaný plně

Cizí jazyky

Musílková Alena, Mgr. 32 Plně ap, ANJ 4.A 21 ANO

Baštová Simona, Mgr. 15 Plně ap , NEJ, TEV 21 ANO

Mgr. Patricie 
Frýbertová

14
Plná app. Mgr. (právo), vyučuje Anglický 
jazyk , studuje na zk. C1 21 ANO

Mgr. Klán Martin 14
Studuje magisterský stupeň ANJ, 
(dokončuje – podzim 2015)

1.N 18 ANO, dokončil studium v 05/2016

Český jazyk
Dějepis, Občanská 
nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. 37 Plná ap ČJL, OBN, právo, Německý jazyk 1DS, 4.A 16 ANO

Karásek Miroslav, Mgr. 37 Část ap ČJL OBN - pro ZŠ. 2 stup. 3.N 21 ANO

Vlčková Eva, Mgr. Plná ap ČJL, DĚJ 4.C 21 ANO

Matematika, 
Fyzika

Plecitá Jana, Mgr. Plná ap MAT 3.B 21 ANO

Hráchová Jana, Mgr. 21 Plná ap MAT FYZ 2.B 21 ANO

Hudec Jiří, Ing.
(zástupce ředitele)

37
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.C 21 ANO

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

Hájková Miluše, Ing 2 Plná ap  Biologie, Ekologie 8 ANO, studuje zvýšení app - informatiku

Ekologie, Biologie, 
odborné předměty

Hudcová Jana, Ing. 42
Plná ap odborné předm. Zem- ekol, odb 
biol apod. , koordinátor EVVO

21 ANO
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Hlavní skupina 
předmětů
učitele

Jméno a příjmení 
pedagoga

Roky 
praxe

Upřesnění kvalifikace
třídní úvazek Aprobovaný plně

Ekonomické 
odborné

Chlustinová Alena, Ing. 37 Plná ap EKONOM předm, TEA 3.A 20 ANO,   20 + vých.por(1)

Krausová Ivana, Ing. 36 Plná ap EKONOM předm, TEA 2.N 21 ANO

Nejedlý Jaroslav, Ing. 32 Plná ap EKONOM předm 1.A 21 ANO

Strojírenské 
odborné

Hrubý Jan, Ing. 37 Plná ap mechanizace, technické, fyz 1.B 21 ANO

Šos Václav, Ing. 40 Plná ap strojírenské předměty 21 ANO

Smíšek Vladimír, Ing. 32 Plná ap strojírenské předměty 15 ANO

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

34 Plná ap strojírenské předměty 7(ZŘ) ANO

Lutovská Zdeňka, Ing. 32 Plná ap strojírenské předměty 21 ANO

Fryš Václav, Ing. 37 Plná ap strojírenské předměty 21 ANO

Odborný výcvik
+ praxe

Balej Jiří 30 Odborná příprava, plná pro UOV 30 ANO

Bureš Miloš 38 Odborná příprava, plná pro UOV 1.NZ 18 ANO

Kopáček Milan, Bc. 41 Odborná příprava, plná ap 2.NZ 30 ANO

Štěpnička František, 
Bc. 

35 Odborná příprava, plná ap 3.Z 30 ANO

Fencl Karel 42 Odborná praxe, plná pro UOV 30 ANO

Informační 
technologie
odborné

Kebert Vladimír, Ing. , 
CSc., ředitel školy

31
Plná ap odborné předměty zem- ekol, 
odborná biol., IT plná od  7.1.2011

8 ANO

Vacovský Josef, Ing. 42 Odborné př. ELEKTRO, plná 20 ANO

Hynek Svoboda, Ing. 37 Odborné př. ELEKTRO, plná 16 ANO     *) Přijat za kol. Čepelákovou

Barták Jan 2
Odborné – (programování), 
studuje Bc. -> Ing.

2.A 21 NE, studuje
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Hlavní skupina 
předmětů
učitele

Jméno a příjmení 
pedagoga

Roky 
praxe

Upřesnění kvalifikace
třídní úvazek Aprobovaný plně

Tělesná výchova Pangerl Karel, Mgr. 35 Plná ap. TEV 21 ANO
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13.3 Personální změny ve školním roce: 

- Mgr. Marcela Lhotáková odchází na MD a současně koncem rokují končí PP na dobu 
určitou, ovšem s příslibem na návrat po MD.  Na její místo nastupuje Mgr. Patricie 
Frýbertová, která převzala částečně výuku angličtiny v SOU a prvních ročnících. 

- Ing. Václav Fryš ukončil PP výpovědí k 30.12.2016. Na jeho místo nastupuje v plném 
rozsahu Ing. Zdeňka Lutovská.

- Mgr. Jan Vlček ukončil PP dohodou ke dni 10.6.2016, na jeho místo nastoupila Mgr. 
Simona Baštová (němčina). 

13.3.1 Nedostatek učitelů

S ohledem na situaci na trhu práce a s ohledem na ohodnocení pedagogických pracovníků
je stále složitější zajistit výuku kvalitními učiteli. Je již prakticky nemožné sehnat učitele 
kvalifikovaného pro výuku strojírenství, programování v IT. Praxe nás nutí improvizovat nebo 
výuku zajišťovat pomocí kolegů v důchodovém věku, což je sice plnohodnotné ale nikoliv 
dlouhodobě perspektivní. I přes všemožná prohlášení představitelů z úředních míst se kritická 
situace nelepší. 

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)

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

- Mgr. Martin Klán dokončil řádné magisterské studium učitelství angličtiny na PedF UK 
Praha a byl promován magistrem pedagogiky. Školní rok zahájil jako plně kvalifikovaný 
učitel.

 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

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

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí
b) počet vícedenních akcí

 vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných
c) samostudium
d) Školení „Rizikové jevy ve škole“ bylo provedeno na půdě školy pro všechny pedagogy. Šlo 

hlavně o školení k možným situacím a jejich řešení – šikana, násilí, drogy apod. 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP
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14.2 Zpětná vazba učitelů k vybraným DVPP
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Komentář. Úroveň nabízených DVPP je velmi variabilní. Učitelé již mají o kvalitě přehled a volí spíše
exaktní, odborná školení. Ředitelství školy se vždy operativně snaží potřebám školení vyhovět.

Příklad absolvovaných školení uvádí dále např. Ing. Alena Chlustinová: 
21. září 2016  Školení pro učitele fiktivních firem (NÚV Praha) 
Obsahem školení byla organizační struktura FF, hodnocení žáků, prezentace, veletrhy, úprava 
písemností ve FF, soutěže CEFIF, výměna zkušeností jednotlivých vyučujících FF.
 
28. listopadu 2016 Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ (NIDV, 
krajské pracoviště Praha)
Vzdělávací program byl zaměřen na novinky v ekonomické sféře v roce 2017.
 Praktická část se zabývala využitím elektronických učebnic. 

6. - 7. prosince 2016 Účetní a daňový seminář (Praha – Dejvice)
Na programu semináře bylo účtování v rámci jednotlivých účtových tříd, účetní závěrka, účetní a 
daňové aktuality, EET, kontrolní hlášení.
Praktická část byla zaměřena na interaktivní výuku účetnictví.

22. ledna 2017 Rizikové jevy ve škole a jejich řešení (SOŠ a SOU Hořovice)

Vzdělávací kurz – studium k prohlubování odborné kvalifikace.

30. ledna 2017  Konzultační seminář pro ŠMK ( NIDV, krajské pracoviště Praha)

Praktický konzultační seminář pro ŠMK.

17. února 2017  Rozvoj a inovace finančních produktů (VŠE Praha – fakulta financí a
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účetnictví)
Odborná konference byla zaměřena zejména na vývoj trhu, systémové implikace, distribuční 
otázky. 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti
 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)

 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)

 Programy a projekty (nové i pokračující):

a) zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou
z fondů EU (např. projekty: Kurikulum S, Kurikulum G, UNIV2-Kraje, NSK2, Cesta ke kvalitě)

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

c) zapojení školy do mezinárodních programů (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig atd.)
d) zapojení školy do rozvojových programů MŠMT 
e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem (např. Vektor)
f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty

15.1. Fiktivní firmy zkušenosti z výuky s projektem „Fiktivní 
firma“

Již tři školní roky je pod vedením Ing. Aleny Chlustinové je aktivní projekt „výuky s fiktivní firmou“. 
Škola má FF registrovanou v systému fiktivních firem a tím má přístup k institucím a soutěžím. 
V školním roce žáci zúčastnili soutěží – veletrhů fiktivních firem na OA Příbram a OA Praha-
Vinohrady. 
Odborná učitelka Ing. Alena Chlustinová se pravidelně účastní metodických školení projektu v 
CEFIF Praha: 
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Z veletrhů FF.  R-Tech – studenti 4.- ročníku oboru Ekonomika a podnikání
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15.2 Veletrh škol ve Zdicích

Škola se zúčastnila tradiční prezentace středních škol na veletrhu škol ve Zdicích. Akci spolupořádal
úřad práce Beroun. Škola zde prezentovala studium společně s partnery – Mubea, Buzuluk, Kostal, 
takže nabídka společně s partnerskými zaměstnavateli působí již na veřejnost jako sehraný celek. 
Veřejnost již po delší době této dobré praxe přivykla možnostem, které dává spolupráce školy a 
partnerů – stipendia, přímá příprava na zaměstnání, podpora během studia.
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Prezentace školy na veletrhu ve Zdicích , 10/2016

15.3 Podpora kultury a publikování   (Mgr. Eva Vlčková)

15.3.1 Literární soutěž

Třídy 2 .C a 3. B se zapojily do literární soutěže, jejímž tématem v tomto školním roce 
bylo Mezinárodní rok cestovního ruchu a Udržitelný turismus. Soutěže se zúčastnili všichni 
studenti uvedených tříd. Z každé třídy postoupil jeden student do celostátního kola, A to Martina 
Procházková z 2 .C s reportáží o okolí Berounky a Petr Sládek ze 3.B s reportáží 
o okolí Strašicka. Petr Sládek se s touto prácí umístil v celostátním kole na 2. místě a byl oceněn 
v Černínském paláci.

15.3.2 Muzeum Zbiroh a zámecký park zbirožského zámku

14. března 2017 jsem se třídou C. B navštívila Muzeum Josefa Václava Sládka ve Zbirohu. Nejenže 
se studenti dostanou do míst, kde Sládek žil, ale v muzeu je jim hlavně podán velice podrobný a 
poutavý výklad o Sládkově životě a tvorbě. Tato exkurze je vhodným doplňkem učiva o Ruchovcích 
a Lumírovcích.
Kromě muzea jsme si také prohlédli zbirožský zámek přilehlý park. Studenti zde sbírali poznatky 
z informačních cedulí. Završením exkurze byla prezentace skupin na několik předem daných témat 
a literární test.

15.3.3 Divadelní představení

12. května jsem se třídou 2. C a 3. B navštívila v divadle Příbram představení Velký Gatsby.
Kromě toho, že si tak studenti vhodně doplní a oživí učební látku, přispívají takovéto akce k jejich 
kulturnímu a estetickému rozvoji.
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15.4 EVVO a akce pro ekologii a přírodovědné vzdělávání  
Ing. Jana Hudcová

15.4.1 Den Země
Pracovníci střediska volného času Domeček Hořovice požádali naši školu o spolupráci při 

oslavách Dne Země, které se konaly 20. dubna 2017 v Králově Dvoře a 21. dubna 2017 v Berouně.
Na oba dny jsme se studenty připravili různé aktivity, zejména pro děti základních škol, ale

i mateřských. Vytvořili jsme různé kvizy, hry, osmisměrky, soutěže, ale i menší chemické pokusy, 
které si žáci mohli vyzkoušet.

Naši studenti oboru Ochrana a tvorba životního prostředí se dětem věnovali a vše 
proběhlo k oboustranné spokojenosti

        

15.4.2 Příprava „Týden škol UNESCO“ 
     Téma : Trvale udržitelný cestovní ruch pro rozvoj
Jednotlivá témata jsme zpracovávali různými formami.
Exkurze do Plzně na Techmánii a do planetária.
Exkurze do pivovaru v Plzni.
Praxe v CHKO Křivoklát.
Poznávací zájezd Irsko.
Exkurze – Zbiroh muzeum a zámek.
Návštěva Památníku K. Čapka ve Strži u Dobříše.
Praxe v NP Krkonoše aj.
Průběh všech aktivit budu prezentovat na setkání přidružených škol UNESCO.
Pořadatelem letošního ročníku setkání je ZŠ Zachar Kroměříž.
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Autorkou Boardu  pro Týden škol UNESCO je Ing. Miluše Hájková. 
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15.4.3 Odborná praxe Krkonoše

Studenti druhého a třetího ročníku oboru OTŽP se zúčastnili týdenní odborné praxe v 
Krkonoších. Ubytování během praxe jsme měli zajištěné na chatě Jasance poblíž Špindlerova 
mlýna.

Odborný program byl sestaven především z turistických aktivit, ale i přednášek o NP 
Krkonoše. Využili jsme i odborné výklady pracovníků NP, jednak při vycházce na prameny Labe, ale 
i ve Vrchlabí na prohlídce expozice Kámen a život a krkonošského muzea. 

O všech aktivitách si studenti vedli záznamy a rovněž si ukládali pracovní listy, protokoly a 
další informace, které díky této praxi získali. Na závěr praxe vždy vypracujeme z pořízených 
fotografií přehlídku aktivit každého dne.

Díky této praxi měli studenti možnost získat nové informace a zkušenosti, jak z říše rostlin,
živočichů, celých biotopů, ale i přírodních krás Krkonoš a jejich historie.

Pro informaci přikládám stručný program praxe.

Průběh praxe: 
25. června 2017 (neděle)
Jasanka – Labská přehrada – Špindlerův mlýn – Jasanka 
délka: 9,5 km
Odborná přednáška o NP Krkonoše – ing. Jana Hudcová

26. června 2017 (pondělí) – SNĚŽKA 
Jasanka – autobusová zastávka u Nica (busem na Špindlerovu boudu) – Špindlerova bouda – 
Polední kámen – Sněžka – Luční bouda – Kozí hřbety – Svatý Petr – Špindlerův mlýn – Jasanka 
délka: 27,5 km
Odborná přednáška -fauna NP Krkonoše – studenti

27. června 2017 (úterý) – VRCHLABÍ 
Vrchlabí – muzeum – autobusem, prohlídka Klášterní zahrady.
délka: 6 km
Odborná přednáška -flora NP Krkonoše – studenti

28. června 2017 (středa) – ČERTOVA STROUHA
Jasanka – autobusová zastávka u Nica (busem na Špindlerovu boudu) – Špindlerova bouda – 
Josefova bouda – kovárna – NS Čertova strouha – Dívčí lávky – Chata u Bílého Labe – Špindlerův 
mlýn – Jasanka
délka: 16,5 km
Odborná přednáška-vodstvo NP Krkonoše – studenti

29. června 2017 (čtvrtek) – PRAMENY LABE
Vycházka KRNAP
Jasanka – Horní Mísečky – (busem na Zlaté návrší) – Vrbatova bouda – Labská bouda – Pančavský 
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vodopád – prameny Labe – Vrbatova bouda – (busem do Horních Míseček) – Horní Mísečky – 
Jasanka 
délka: 13 km

Odborná přednáška o NP Krkonoše – ing. Jana Hudcová
30. června 2017 (pátek) – ROVINKA, FARMA HUCUL
Jasanka – (vyhlídka Mísečky) – Rovinka – chata Tereza – farma Hucul – a zpět na Jasanku
délka: 15 km

Odborná přednáška-klimatické podmínky NP Krkonoše – studenti
1. července 2017 (sobota)
Odjezd domů – cesta na autobusovou zastávku 1 km.
Celkem: 88 km

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

   
Textem a fotografiemi doplňuje Ing. Miluše Hájková: 
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Enviromentální praxe
Ve dnech 25. června až 1. července proběhla odborná ekologická praxe žáků 3.B a 2.C 
v Krkonoších. Praxe byla zajištěna a připravena Ing. Janou Hudcovou a Mgr. Janou Mertovou ze 
SOŠ Hořovice. Všichni účastníci byli ubytováni na chatě Jasanka v osadě Labská u Špindlerova 
Mlýna. 
Pobyt byl zaměřen na informace o národním parku a o Krkonoších jako takových. Dále pak na 
poznání typické fauny a flóry a zajímavých míst centrálních Krkonoš jako je Sněžka či Kozí hřbety. 
Účastníci praxe absolvovali odbornou vycházku s pracovnicí správy KRNAP na Pavčavský vodopád, 
prameny Labe a do Labského dolu. Dále navštívili okolí přehradní nádrže Labská a farmu „Hucul“ 
(chov huculských koní). Dalším cílem byla návštěva NS Čertova strouha – protierozní stavby na 
vodním toku. Pobyt obsahoval i „vrcholové“ exkurze – pohraniční hřeben a výstup na Sněžku a již 
zmíněné prameny Labe. Studenti také navštívili expozici „Kámen a život“ v Krkonošském muzeu 
Správy KRNAP ve Vrchlabí. Celkem bylo pěšky absolvováno přes 80 km.
Studenti odevzdali o průběhu praxe zpracované fotodeníky ve formě krátkého filmu, kde shrnuli 
veškeré dění a získané poznatky z míst, která navštívili.
Praxe pro studenty představovala přínos především v tom, že měli možnost poznat, jak teoretické 
poznatky získávané ve škole mohou uplatnit v praktickém životě. 
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15.4.4.Exkurze do zoologické zahrady v Praze-Tróji  Ing. Miluše Hájková

V rámci roku UNESCO – Udržitelný cestovní ruch, se studenti 1.A, obor Ekonomika a IT, jeli podívat 
do jedné z nejnavštěvovanějších destinací hl. m. Prahy – Zoologické zahrady. 
V zoologické zahradě měli za úkol zjistit, roční návštěvnost, průměrné denní návštěvy a které 
pavilony patří mezi nejnavštěvovanější. 

15.4.5 Pobytová exkurze v CHKO Křivoklátsko Mgr. Jaromíra Šteffková 

V týdnu od 2.5- 5.5. 2017 se studenti  2.C oboru OTŽP zúčastnili pobytové ekologické exkurze 
v CHKO Křivoklátsko. Informační centrum CHKO pro ně připravilo bohatý týdenní program, který 
byl veden odbornými lektory.
Studenti se seznámili s celou řadou zajímavostí křivoklátské přírody, historií tohoto území, 
praktickou ochranou v CHKO Křivoklátsko, která je biosférickou rezervací UNESCO.
V průběhu týdne navštívili naučnou stezku u Eremita a Brdatku, seznámili se s historií Hamousova 
statku a hradu Křivoklát.
 Samostatně vyplňovali testy zaměřené na botaniku, geologii, ekologii, lesnictví, které během 
pobytu řešili. Testy byly v závěru zhodnoceny a  výsledné známky se započítaly do klasifikace z 
odborné praxe.
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15.4.5 Středoškolská odborná činnost              Mgr. Jaromíra Šteffková 

Na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kladně se v úterý 
25. dubna 2017 uskutečnil 39. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

  Soutěžilo se v pestré nabídce 18 oborů a zúčastnilo se 87 soutěžících z 28 středních škol 
Středočeského kraje.

Z naší školy se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku oboru Ochrana a tvorby životního 
prostředí Jan Hausler a Petr Záluský.

Jan Hausler soutěžil v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a obsadil druhé místo 
s prací, která byla zaměřena na stav vegetace v NPR Karlštejn.

Petr Záluský soutěžil v oboru Zemědělství ,potravinářství ,lesní a vodní hospodářství a obsadil 
druhé místo s prací zaměřenou na hydrologické hodnocení toku Ohrazenický potok.

Studenti prokázali  samostatnost a schopnost při řešení odborných problémů a  před 
porotou dokázali svou práci nejen prezentovat , ale i o ní diskutovat a obhájit své znalosti.

Poděkování patří také učitelům odborných přírodovědných předmětů, kteří poskytli 
studentům konzultace. 

Druhé a třetí místo je pro ně i pro naši školu velkým úspěchem. Oběma práce pomohly při
přijímacím řízení na vysokou školu.
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Reprezentanti školy v krajském kole SOČ Jan Hausler a Petr Záluský, 4. ročník oboru Ekologie a ž.p.

15.4.6  Exkurze   Mgr. Jaromíra Šteffková 

15.4.6.1 Soudní přelíčení

V rámci předmětu Právo  se  25.10.2016  studenti 3.B  oboru OTŽP a Strojírenství zúčastnili 
soudního jednání u Městského soudu pro Prahu 1. Studenti měli možnost být osobně přítomni u 
celého soudního jednání a na vlastní oči mohli sledovat jeho průběh.
Předmětem obžaloby bylo ublížení na zdraví. Zájem studentů byl veliký.
Před vstupem do soudní síně museli dodržet přísná bezpečnostní opatření.
Před začátkem soudního jednáním seznámila studenty s celou kauzou předsedkyně senátu. 
Jednání začal státní zástupce přečtením obžaloby. Poté byli postupně vyslechnuti ostatní účastníci 
jednání. Pro studenty bylo celé jednání velmi poučné a velmi zajímavé.
V rámci dalších hodin práva jsme se k případu ještě vrátili a diskutovali o něm.

 15.4.6.2 Body The Exhibition

22.3. 2017 studenti 2.C a 3.B oboru OTŽP navštívili v Praze výstavu Body The Exhibition. 
Výstava přináší desítky exponátů detailně popisující fyziologii a anatomii celého lidského těla.
 Výstava na svých exponátech názorně ukazuje poškození lidského těla následkem přejídání a 
nedostatku cvičení nebo zdravé plíce vedle zčernalých plic kuřáka. Tyto reálné a pro mnohé 
šokující příklady jsou mnohem silnějším podnětem k zamyšlení se nad svým přístupem k životu než
jakýkoli text nebo obrázky v učebnicích. Každý návštěvník výstavy se tedy nejen detailně seznámí s 
lidským tělem a jeho funkčními mechanismy, ale pochopí také jeho zranitelnost a nutnost se o něj 
dobře a zodpovědně starat. Výstavou studenty provázel student medicíny, který odpovídal na 
množství dotazů. Tato výstava byla velkým přínosem pro studenty v rámci předmětu Biologie 
člověka a také přípravou na maturitní zkoušku.
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 15.4.6.3 Pitva plzáka španělského

V rámci praktického cvičení ze zoologie studenti 2.C a 3.B oboru OTŽP absolvovali na 
Př.FUK pitvu plzáka španělského pod odborným vedení Dr. Dagmar Říhové. Cílem  laboratorního 
cvičení  bylo rozšířit teoretické  znalosti o vnitřní anatomii suchozemských plžů. 

Vyhlašovatel
programu
(projektu)

Název a stručná
charakteristika podaného
(schváleného) projektu

Schválená 
finanční podpora, 
finanční spoluúčast 
kraje, vlastní či jiné 
finanční zdroje

Průběh 
realizace, čerpané 
finanční prostředky

Zhodnocení přínosu 
projektu a jeho 
výsledky (pokud byl 
ukončen)

 Spolupráce se zahraničními školami – obsah, přínos, výsledky apod.

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

 Akce  uskutečněné  v rámci  prevence  sociálně  patologických  jevů,  další  způsoby  jejich
předcházení  (stručný  komentář  doplňte  údaji  o  případném  výskytu  projevů  diskriminace,
šikany a násilí, výskytu užívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů)

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

 Spolupráce  školy  se  zřizovatelem,  obcí,  zaměstnavateli,  úřady  práce,  odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění
úkolů ve vzdělávání
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 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod.

 Další akce nebo činnosti školy

16. Další vzdělávání ve škole v     rámci celoživotního učení

 Kurzy k doplnění základního vzdělání – počet kurzů, účastníků a absolventů

 Rekvalifikační studium v oborech KKOV – názvy oborů, počet účastníků a absolventů

 Krátkodobé rekvalifikační kurzy – zaměření kurzů, počet účastníků a absolventů

 Kvalifikační kurzy – zaměření kurzů, počet účastníků a absolventů

 Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání

17. Výchovné a kariérní poradenství ve školním roce 
2016/2017

Ing. Alena Chlustinová



 Informace o odborných pracovnících

 Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně 
pedagogickými centry

 Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.

17.1 Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství 
(školského poradenského zařízení)
Pro žáky, kteří chtějí studovat na naší škole, se průběžně celý rok uskutečňuje kariérové 
poradenství (informace na dnech otevřených dveří, třídních schůzkách pro volbu povolání 
na ZŠ, na veletrhu práce a vzdělávání, osobní předávání informací apod.).
 
Žákům naší školy jsou poskytovány informace o možnostech dalšího vzdělávání na VŠ
a VOŠ.  Je zprostředkováno setkání se zástupci škol i zaměstnavateli.
 
Pro žáky 4. ročníků je zajištěna beseda a testy dalšího uplatnění na ÚP v Berouně. Je poskytována 
pomoc při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu. Ve spolupráci s firmou SCIO je zajišťováno 
bezplatné pilotní testování žáků.
 
V průběhu školního roku jsou žákům nabízeny i jiné aktivity např. přednášky, výchovné, kulturní, 
sportovní akce a soutěže. Dobrovolníci z řad žáků školy se účastní různých charitativních akcí, např.
sbírky Světluška a Květinový den.
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Žáci mají k dispozici nástěnku výchovného poradce s aktuálními informacemi o možnostech 
pomaturitního studia, nabídkami zaměstnání a seznamem kontaktů na odborníky a instituce, kteří 
poskytují pomoc v případě problémů.
 
Výchovný poradce má pevné konzultační hodiny určené k řešení vztahových a prospěchových 
problémů a možností pomaturitního studia. Po dohodě probíhají individuální konzultace
i mimo konzultační hodiny.
 
Pedagogům jsou na pravidelných pedagogických radách a vždy podle potřeby, předávány 
informace o aktuálních problémech žáků
 
Během školního roku spolupracuje výchovný poradce s vedením školy, se školním metodikem 
prevence, s třídními učiteli i s jinými institucemi, zejména s PPP.
 
Výchovný poradce se zúčastňuje seminářů pro výchovné poradce (např. v Pedagogicko-
psychologické poradně v Hořovicích, ÚP v Berouně aj.).
 
 

17.1.1. Nejzajímavější aktivity VP ve školním roce 2016/17:
 
31. srpna –                  GO kurz pro žáky 1. ročníků 
2. září 2016                 Místo konání: Rožmitál pod Třemšínem.
                                   Cílem kurzu bylo usnadnit žákům přechod ze základní školy na SŠ, 
                                   Utvářet vztahy uvnitř nově vznikajícího kolektivu, poznat třídního 
                                   učitele a další pedagogické pracovníky.        
                                   
12. září 2016               Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“
                                   Akce se zúčastnilo 5 dvojic ze třídy 2. B.
                                   Celkový výtěžek 11.042,-- Kč.
8. září 2016                 Exkurze do ČNB Praha. Exkurze se zúčastnili žáci třídy 4. B.
 
23. září 2016               19. ročník automobilové výstavy a 1. salon ekologické dopravy
                                   Výstavy se zúčastnili žáci třídy 2. B, 3. A a 3. C.
 
30. září 2016               Technický den v areálu SOU v Tlustici. Seznámení žáků ZŠ 
                                    s maturitními a učebními obory, představení spolupracujících firem.
                                               
5. října 2016               Veletrh práce a vzdělávání ve Zdicích – prezentace naší školy.
 
7. října 2016               Exkurze do ČNB Praha. Exkurze se zúčastnili žáci třídy 3. A a 4. C.
                                   
12. října 2016             Veletrh práce Profesia days – Praha, Letňany. Veletrhu se zúčastnili
                                    žáci 4. ročníků.
 
18. října 2016            

Fond Sidus – veřejná sbírka pro dětská zdravotnická zařízení. Vybráno 
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1.104,00 Kč. Sbírky se zúčastnila 1 dvojice třídy 4. B.   Podobně i akce „Světluška“.

 
21. října 2016             Pilotní testování NSZ. Testování se zúčastnili žáci 4. ročníků (MAT, 
                                   OSP, AJ, BIO, CHE) a 3. ročníků (OSP).
                        
9. – 10. list. 2016        Regionální veletrh FF Příbram. Akce se zúčastnily FF třídy 4. B.
 
23. list. 2016               Maturitní trénink. Přípravu na státní maturitu využili žáci 4. ročníků 
(testy z AJ, MAT, NJ, ČJ). 
 
26. listopadu 2016      Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium na naší škole.
 
13. prosince 2016       Účetní tým 2017 – studentská soutěž na SVŠE Praha. Soutěže se 
zúčastnili 4 žáci třídy 4. B.
 
25. ledna 2017            11. Regionální veletrh FF Praha – Vinohrady. Veletrhu se zúčastnily 
FF třídy 4. B.
 
26. ledna 2017            Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání – Praha.
                                   Akce se zúčastnili žáci 4. ročníků.     
 
9. března 2017            JOBS EXPO – Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí – Praha. Veletrhu se
zúčastnili žáci 4. ročníků.
 
9. března 2017            Mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh v Praze – zúčastnili se žáci 4. 
ročníků.
 
15. března 2017          „Má dáti – Dal“ - 6. ročník soutěže v účetnictví. Soutěže se zúčastnili
                                    žáci 1. – 4. ročníků ekonomického oboru. 
 
30. a 31. března 2017 Finanční gramotnost. Přednáška finančního poradce firmy Partners Services,
a. s. p. Koutného byla určena pro žáky 4. ročníků.
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19. dubna 2017           Exkurze na ÚP v Berouně. Žáci třídy 3. B navštívili IPS na ÚP.             
 
10. května 2017          Český den proti rakovině – celostátní sbírka.
                                    Zúčastnila se třída 2. B a 1. A.
 
22. června 2017          Berounský medvěd. Exkurze do rodinného pivovaru v Berouně se zúčastnila 
třída 3. A.

17.2. Primární prevence  SPJ na SOŠ a SOU Hořovice 2016-2017
Mgr. D. Kučerová, ŠMP

Primární prevence SPJ se v uplynulém školním roce realizovala od prvních dnů měsíce září. 
Tradičně v září se konal adaptační GO kurz a v jeho rámci, na základě předchozích dobrých 
zkušeností, proběhl program prevence kriminality a posilování právního vědomí. Už během tohoto 
adaptačního kurzu  se začaly rýsovat problémy týkající se SPJ, jež bylo nutno v následujících 
týdnech a měsících skutečně řešit  – v 1. ročníku SOŠ bylo nutno zrealizovat intervenční program. 
Nutno podotknout, že střední škola byla nucena dávat do pořádku u žáků prvního ročníku negativa
neřešená na základní škole. Dále též vyplynulo, že základní školy ne vždy informují střední školy o 
problémech svých již bývalých žáků. V září 2016 proběhlo dotazování třídních učitelů, na jehož 
základě a  na základě monitorování SPJ z předchozího školního roku a též na základě již v září 
řešených problémů  byl vytvořen MPP pro školní rok 2016 -2017. Tento MPP akceptoval 
dlouhodobé cíle primární prevence a stanovil si též cíle pro začínající školní rok: nadále se zaměřit 
na prevenci agresivity, kriminality a šikany ve všech jejích podobách, zaměřit se též na posilování 
právního vědomí našich studentů, na rozvoj jejich sociální gramotnosti, na způsoby řešení 
konfliktů, na obranu proti manipulaci,  na prevenci diskriminace, xenofobie a rasismu, na 
posilování vnitřní motivace.Témata  programů primární prevence SPJ realizovaných během 
školního roku 2016 - 2017 tedy přímo sledovala vytčené cíle. V lednu 2017 se uskutečnil vzdělávací
program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod 
čj. 43207/2013-2-876 „Rizikové jevy ve škole a jejich řešení“. Velká pozornost byla věnována ze 
strany pedagogů též inkluzi; PLPP a IVP byly vypracovány a hodnoceny.

18. Ú  daje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 
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Předmět kontroly a „čistý“ protokol
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19. Další činnost školy
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19.1 Adaptační kurz GO Mgr. Jaromíra Šteffková

Ve dnech 31.8.-2.9.2016  se studenti prvních ročníků zúčastnili adaptačního kurzu 
v rekreačním středisku Sobenský rybník u Rožmitálu. Cílem je usnadnit přechod studentům do 
nového prostředí a pomoci s adaptací v novém kolektivu. Nedílnou součástí tohoto kurzu je 
prevence rizikového chování v podobě interaktivní přednášky pod vedením npor. Bc. Pavla Kincla, 
vedoucího Obvodního oddělení Policie České republiky v Berouně, která je zaměřena  zejména na 
šikanu, kouření a první diagnostiku rizikového chování účastníků. Dalším cílem kurzu jsou  aktivity 
zaměřené na vzájemné poznání studentů a učitelů, kooperativní hry zaměřené na týmové řešení 
problémů, sebepoznávací hry zaměřené na hledání vlastních mezí a hry na rozvoj důvěry.

Z adaptačního kurzu v rekreačním středisku Sobenský rybník u Rožmitálu

19.2 Velký technický den 

Den 30.září 2016 jsme pro žáky základních škol regionu připravili netradiční seznámení s učebními 
a maturitními obory naší školy. Zaměřili jsme se na propagaci technického a odborného 
vzdělávání.  Velký díl patří zástupkyni ředitele Mgr. Alena Lhotákové za vedení týmu učitelů a 
organizaci dne. Škola zajistila svoz žáků ze základních škol k absolvování hodinového programu, 
kde jim byly prezentovány hravou formou všechny maturitní i učební odbornosti ve škole. Dlužno 
říci, že četní žáci byli v dílnách poprvé v životě. Pro velký ohlas se v roce 2017 akce opakuje, ovšem 
již s podporou Středočeského kraje v rámci KAP. 
Součástí dne byly prezentace firem, které připravily velmi zajímavý program. Na prezentačních 
stáncích si mimo jiné mohou zájemci ověřit, zda o ně bude po absolvování školy zájem i na trhu 
práce i co se v dané firmě vyrábí. Hlavním sponzorem byla společnost VILDMAN svařovací 
technika, s.r.o Hořovice a další firmy: BUZULUK a.s., KOSTAL CR, spol. s.r.o., KOSTAL KONTAKT 
SYSTEME Gmbh, MUBEA, spol. s.r.o., Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., Schwarzműller, 
s.r.o., Smurfit Kappa Czech, s.r.o. Akci si prohlédli též představitelé Krajské hospodářské komory 
Střední Čechy, starostové obcí Tlustice a Hořovice, jednatelé společností a  vedení regionální 
berounské a hořovické pobočky Úřadu práce. Velmi kvalitní akce měla charakter veletrhu 
vzdělávání. 
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Žáci ze základních škol si mohli vyzkoušet vedle práce v dílně i zapojení a ovládání mikropočítačů pod vedením 
maturantů oboru Informační technologie. 

Součástí prezentace bylo i přírodovědné a ekonomické vzdělávání. 
Na pravém snímku ředitel školy Ing. Kebert spolu se starostou Hořovic Dr. Peřinou a jednatelem strojírenské 
společnosti AXA, s.r.o  Ing. Valáškem právě informují o dlouholeté personální krizi na Hořovicku, kde chybí technici 
pro zdejší vyspělý a technologicky náročný průmysl. Snažíme se tak přesvědčit žáky ZŠ k podání přihlášky na 
průmyslovku nebo strojírenské učiliště.  
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Jednotliví zaměstnavatelé si připravili expozice ve venkovních stanech a žáků věnovali řadu informačních materiálů o 
činnosti ve firmě, o tom, jaké je to být zaměstnán ve výrobní společnosti a jaké profesní požadavky jsou na 
zaměstnance kladeny.

 Zprávy o činnosti školské rady, studentského parlamentu, sdružení rodičů, apod.
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20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
20.1.1. Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2017
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20.1.2  Rozvaha PO k 30.6.2017
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20.1.3 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
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20.1.4 Rozvaha PO k 31.12.2017
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20.2. Komentář k hospodaření PO za rok 2016
Bc. Jitka Štefanová, Marie Štuksová, Helena Vaněrková

 

-  Naše příspěvková organizace hospodařila v roce 2016 s prostředky na provoz a účelovými
prostředky dle přílohy FD-1: Přehled transferů, finančních příspěvků a dotací zaslaných PO a
hospodárně a efektivně. 

- Organizace vykazuje kladný hospodářský výsledek, který byl nižší než v roce 2015, protože v roce k 
31.3.2016 byla daňovým poradcem dopočtena  a odvedena na FÚ DPPO za r. 2015  ve výši 167.200, 00 Kč a 
to z hlavní činnosti ve výši 132.155,00 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 35.045,00 Kč. K 31.12.2016 byla 
daňovým poradcem vypočtena DPPO  za r. 2016  ve výši 69.160, 00 Kč a to z hlavní činnosti ve výši 
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33.820,00 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 35.340,00 Kč. 

-  Organizace nabídla k bezúplatnému převodu Odboru školství a mládeže a sportu rozpracovanou 
investici skla na skleník v pořizovací ceně 192.061 Kč, který byl pořízen v roce1996 a veden na ú.042, Na 
základě odpovědi  č.j. 078386/2016/KUSK  uvedený majetek vzhledem k jeho nepotřebnosti nepřijímá a 
doporučuje vyřadit z evidence, uvedená investice byla vyřazena a zaúčtována do nákladů.
- Na žádost KUSK byly znalcem oceněny pozemky a zaúčtovány na ú.031 ve výši 12.138.831,89 Kč. 

 
- V roce 2016 proti roku předešlému došlo k mírnému snížení nákladů v hlavní činnosti a zase zvýšení 
nákladů vedlejší činnosti, ale oproti tomu výnosy vedlejší činnosti byly vyšší a to především výnosy 
z poskytovaných služeb.

- Komentář k nákladovým položkám vykázaným v tabulce přílohy č. 1a) MP č. 11:  oproti roku 2015 se
snížil ve sledovaném roce nákup spotřebního materiálu  účet 501-Spotřeba materiálu. V roce 2015 byly 
různé opravy a výmalby řešeny svépomocí vlastních zaměstnanců, použitý materiál účtován rovnou do 
spotřeby.
- Mírný pokles nákladů evidujeme na nákladovém účtu 511- Opravy a udržování kde  
proběhly různé drobné opravy stojů a zařízení, mezi významné položky patří opravy čističky odpadních vod 
na odloučeném pracovišti v Tlustici, servisní prohlídka a oprava darovaného vozu FABIA, výmalba a 
zednické práce ve škole a DM, oprava kanalizace školy, oprava kotelny, oprava elektroinstalace, oprava 
světel v celkové výši 489.028,60 Kč.
- Naopak snížení nákladů evidujeme na účtu 512 - Cestovné, v minulém účetním období škola 
hospodařila s prostředky  z Projektu OPVK 56  a vysílala zaměstnance na zahraniční studijní pobyty a ze 
stejného důvodu evidujeme i snížení nákladů na účtu 518- Ostatní služby. 
- Navýšení nákladů evidujeme dále na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku a to 
především nákupem dílenských stolů ve výši  136.140,00 Kč, dílenských  svěráků ve výši 37.190,15 Kč,  
nákupem tiskáren v celkové výši 15.295,50 Kč,chemických pomůcek ve výši 7.574,60 Kč,  zásobníků TVU v 
celkové výši 22.833,00 Kč, vytápěcí jednotky SAHARY za 17.023,00 Kč, LCD monitorů  v celkové výši 
87.338,93 Kč

- Naše příspěvková organizace nerealizovala v roce 2016 žádné významné projekty financované ze 
strukturálních fondů ani z jiných zahraničních zdrojů.

- Naší organizaci nebyla Radou kraje uložena žádná opatření na základě projednání zprávy o 
hospodaření za minulé období.
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20.3 Kontroly v minulém období

20.3.1 Vnitřní kontroly v organizaci – nastavení

Organizace má vnitřní kontroly stanoveny ve Směrnici o vnitřní kontrole: 
   1. Příspěvková organizace je pro účely zákona č. 320/2001Sb. orgánem veřejné správy. Za vedení 
a udržování vnitřního kontrolního systému příspěvkové organizace je odpovědný její statutární 
zástupce (ředitel), který je povinen organizovat, řídit a zajistit přiměřenost a účinnost finanční 
kontroly. Statutární orgán deleguje pravomoci a odpovědnosti u dalších zaměstnanců 
zainteresovaných v systému finanční kontroly. Zejména je povinen ustanovit následující funkce - 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního. Jejich pravomoc a odpovědnost stanoví v
jejich pracovních náplních a v organizačním řádu školy v platném znění. 
2.      Příkazcem finančních a majetkových operací je výlučně ředitel školy; v době nepřítomnosti 
delší dvou týdnů v plném rozsahu, a u vybraných finančních a majetkových operací v hodnotě 
nepřesahující 5000,-- Kč jej zastupují v souladu s ustanovením platného znění organizačního řádu 
zástupci statutárního orgánu. Příkazcem operace i v době přítomnosti ředitele školy je zástupce 
pro praxi. Rozhoduje o vzniku závazků plynoucích z uzavíraných běžných smluv, z realizace 
objednávek, tj. odpovídá za vznik výdajů. Odpovídá i za vznik pohledávek plynoucích z uzavíraných 
smluv, tj. odpovídá za vznik příjmů. 
3.      Funkce správce rozpočtu a hlavního účetního je v příspěvkové organizaci SOŠ a SOU 
Hořovice sloučena a je v odpovědnosti jednoho zaměstnance (vedoucí účetní) s výhradou, že 
kontrolní podpis připojuje hospodářka školy, která plní nadstavbovou funkci nezávislého 
kontrolora. 
Sloučená funkce správce rozpočtu – správcem rozpočtu je hlavní ekonomka. Zodpovídá za 
dodržování rozpočtových pravidel a je ve vztahu k finanční kontrole navazujícím článkem na 
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příkazce operace, kde posuzuje oprávněnost příkazce operace k nařízení této operace, dále 
provádí porovnání podpisu příkazce s jeho podpisovým vzorem. Po této kontrole správce rozpočtu 
opatří průvodní doklad svým podpisovým záznamem a postoupí daný případ – doklady ke kontrole
do sloučené funkce hlavní účetní. Pokud správce rozpočtu zjistí, že se k operaci nevyjádřil příkazce 
operace, informuje o této skutečnosti ředitele.
4.      Odpovědnost za provádění řídící kontroly nelze přenést při případném zajištění některých 
činností externí firmou na tuto dodavatelskou firmu. 
 Postupy řídící kontroly
Komplex řídící kontroly zahrnuje tyto dílčí postupy:
-          schvalovací postupy – zajišťují prověření podkladů připravovaných operací, vč. jejich 
případného pozastavení při zjištění nedostatků
-          operační postupy – zajišťují úplný a přesný průběh operací, vč. jejich vypořádání, vyúčtování 
a podchycení v evidenci
-          hodnotící postupy – zajišťují porovnání údajů uložených v informačním systému s údaji 
z výkazů a hlášení a dále jejich porovnání se schválenými rozpočty
-          revizní postupy – prověřuje se jimi správnost vybraných operací, vč. vyhodnocování 
účinnosti vnitřních finančních kontrol.
 
Komplex řídící kontroly zahrnuje tyto dílčí operace:
1. Předběžnou kontrolu zajišťují povinně v první fázi příkazce finančních a majetkových operací a 
správce rozpočtu. Do druhé fáze předběžné řídící kontroly navíc vstupuje hlavní účetní.
2. Průběžnou kontrolu zajišťují příkazce finančních a majetkových operací, správce rozpočtu a 
hlavní účetní v rozsahu, který jim určí ředitel školy.
3. Následnou kontrolu zajišťuje ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec u náhodně 
vybraných finančních a majetkových operací.
4. Postupy při provádění řídících kontrol jsou upraveny ve Směrnici o vnitřní kontrole.

20.2. Zpráva o činnosti školských zařízení – školní jídelny 
Ivana Dlouhá, vedoucí ŠJ

     Ve školním roce 2016/2017 se v našem stravovacím provozu pravidelně vařila a připravovala 
strava v celkem pro 264 strávníků ( žáků, studentů, učňů a zaměstnanců ). Z řad studentů, učňů a 
zaměstnanců naší školy a učiliště jsme vařili pro 183 strávníků ( hlavní jídlo - oběd ) a 14 strávníků 
(doplňkové jídlo - přesnídávka ). Dále se pravidelně vařilo pro žáky 1.stupně a 2. stupně základní 
školy v počtu 15 žáků a 1 zaměstnance. 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 jídel 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 51, připravovali
jsme pro tyto žáky přesnídávky ( doplňkové jídlo) – 21 strávníků  a vařili obědy (hlavní jídlo ) – 30 
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strávníků.
    Ve školním roce 2016/2017 se z celkového počtu ve stravovacích  zařízeních stravovalo 44 
zaměstnanců naší školy a učiliště.  
    Nepravidelně se u nás stravovali 3 strávníci ( pracovníci cizích škol a organizací ).
    Ve stravovacích zařízeních bylo v roce 2016/2017 zaměstnáno celkem 6 pracovnic: vedoucí 
jídelny, 2 vyučené kuchařky, 1 pomocná síla – příprava a výdej obědů SOŠ Palackého nám. 100, 
Hořovice a dále 2 pracovnice  na 0,3 úvazku – výdej obědů ve výdejně SOU Tlustice 28. Přepočet 
na plně zaměstnané činí 4,6.
   S účinností od 1. 12. 2014 byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje výdejna SOU 
Tlustice 28 zapsána do školského rejstříku. Z celkového počtu strávníků se do výdejny učiliště 
pravidelně dovážela strava pro 52 učňů a 11 zaměstnanců. Pravidelně se prováděla preventivní 
deratizace, běžné opravy, revize.
 
 
Z provozních opatření za rok 2016/2017:
Opravy kuch. strojů a zařízení            13.169,- Kč
Oprava a revize plyn.zařízení             22.833,- Kč
Nákup drobného majetku                        791,- Kč
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21. Závěr

Během školního roku v astronomickém rozměru narostla byrokratická náročnost provozu 
školy. Časté opakující se hlášení, tabulky, povinné výkazy lze zajistit jen s maximálním provozním 
nasazením s minimem obětavých zaměstnanců, které si škola může dovolit. To platí i pro vedoucí 
pracovníky, kteří jsou přetíženi zbytečným papírováním před plněním hlavních úkolů, pro které je 
škola zřízena – vzdělávání žáků a zdokonalování kvalifikace své a pedagogických pracovníků školy. 
Je jen na zvážení státu – zákonodárců, kam až nechají zajít slepou větev byrokratického řízení,  kdy 
se vytrácí lidská invence, kreativita a motivace. 

Prohlubuje se systémová personální krize učitelů. Učitelé – kvalitní učitelé - „jaksi“ mizí z 
trhu práce. Zatím pracujeme, pouze se obáváme, že v současném stavu trhu práce nám 
technologicky náročné firmy přetáhnou odborné učitele (ale i jazykáře, matematiky, fyzikáře a 
chemiky) za několikanásobný plat ze školství do soukromé sféry. Jak zajistíme výuku v takové 
situaci? Nevíme. Jen se obáváme o vynaložené prostředky a úsilí, které jsme vložili do vzdělávání a 
přípravy našich odborných učitelů, vesměs odborně i lidsky velmi kvalitních lidí. 

Škola během hodnoceného roku (jak uvedeno ve zprávě) zaznamenala řadu úspěchů, 
vykázala dobrý ekonomický výsledek, vykázala standardní výsledky vzdělávání svých žáků. Právě
absolventi, jejich lidské vlastnosti, jejich pochvala a úspěšné uplatnění v životě jsou trvalými 
motivy pro nás, pedagogy a dlouhodobým smyslem našeho povolání. 

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:

Podpis ředitele a razítko školy:
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