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 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Tato výroční zpráva je poprvé psána dle nově schválené struktury dle  § 10 odst. 3 a § 11 
zákona č.  561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 
Sb.,  kterou  se  stanoví  náležitosti  dlouhodobých  záměrů,  výročních  zpráv  a  vlastního 
hodnocení školy.

1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o příspěvkové organizaci

Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 
palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
IČ 70 891 095, zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 18. září 

2001  pod  č.j.  OŠMS/3056/2001,  násleuje  6  dodatků  zřizovací 
listiny, poslední dodatek je č.j: 9045/2005/ŠKO ze dne 27/6/2005

IČO a IZO ředitelství  
školy a součásti:

Příspěvková organizace: 
IČ: 47558504; REDIZO: 600006841,   
IZO střední školy: 047558504 
(dříve: střední odborná škola, IZO:047558504 
a střední odborné učiliště: IZO: 110450248 
byly rozhodnutím MŠMT č.j.35 948/05-21 ze dne 28/12/2005 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. zařazeny společně jako 
“střední škola“ pod společným IZO 047558504, a to beze změny 
kapacit a oborů)
IZO jídelny: 002762871,
IZO domova mládeže: 002814552, 

Kontakty na  
pracoviště9+:

(číslo telefonu, faxu, e-
mailová adresa;  www 
stránky )

střední  odborná  škola,  Hořovice  100:   +420  311516792, 
tel/fax: +420 311516793 

domov mládeže, Masarykova 387:  +420 311512180
střední odborné učiliště, Osek 281 – tel/fax: +420 311572273, 
školní  jídelna  Hořovice,  Palackého  náměstí  100: +420 

311516439, 
školní hospodářství Tlustice č. 28: +420 311512108, 

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

ředitel: Ing. Vladimír KEBERT, CSc, 
kebert@soshorovice.cz ; tel: 311516793, služ. mobil:731582691
zástupce stat.orgánu (statutární zástupce): Ing. Jiří Hudec

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

jirka@soshorovice.cz služ.mobil: 603550938
zástupce ředitele pro praxi: Mgr.Bc. Alena Lhotáková
sou_buzuluk@cbox.cz služ.mobil: 731582655
vedoucí vychovatel domova mládeže: Oldřich Chlup
chlup@soshorovice.cz ; tel.domov mládeže:+420 311512180

seznam členů školské 
rady (koho zastupují)

předsedkyně: Mgr. Dana Kučerová, učitelka školy, zást. rodičů a 
studentů
člen: Mgr. Ivana Krausová, zástupce pedagogických pracovníků
člen: p. František Štěpnička, zást. pedagog. pracovníků
člen: Mgr. Pavel Schneider, zástupce zřizovatele
člen: Ing. Jan Skopeček , zástupce zřizovatele
členka: Věra Brotánková, zástupce studentů a rodičů
Rada školy konala své  úvodní zasedání 23.2.2006

mailto:chlup@soshorovice.cz
mailto:sou_buzuluk@cbox.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
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1.2 Poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 
za hodnocený školní rok

Obr. 1 až 3: Scan posledního výpisu z rejstříku škol 
a školských zařízení ze dne 4.1. 2006, tento je v 
souladu s posledním rozhodnutím č.j. 35948/05-21 ze 
dne 28/12/2005

1.2.1  Poslední rozhodnutí o změnách kapacity oborů ve škole:
V níže uvedené tabulce uvádíme kopie posledních dvou rozhodnutí zřizovatele k úpravám 
kapacity nově měněných a zařazovaných studiojních oborů. Upozorňujeme na úpravu v 
souladu 
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2. Charakteristika školy
2.1 Historie zřizovacích listin školy

Právní předchůdce současné školy, SZeŠ Hořovice byla do 30.6.2001 státní střední 
odborná škola, zřízená  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelit ská 7, 
Praha 1, od 1.7.2001 byla škola zřizována Krajským úřadem Středočeského kraje, Zborovská 
11, Praha 5.

Škola byla zařazena do sítě středních škol pod  IZO 047558504, REDIZO 600006841. 
Zřizovací listina čj. 21 928/93-27 ze dne 14.9.1993, dodatek zřizovací listiny č. 1 čj. 
27413/94-60 ze dne 16.12.1994 staví školu jako příspěvkovou organizaci. Poslední 
rozhodnutí, konkretizující činnost organizace má čj. 30/750/98-21 z 1. prosince 1998 a 
dodatek č. 2 čj. 30574/98-21 ze dne 9.11. 1998 mění název organizace podle příslušných 
předpisů na nový tvar Střední zemědělská škola, Hořovice, Palackého náměstí 640. Právní 
forma zřizovatele: ústřední orgán státní správy, IČO 00022985.  4.10.2000 byl vydán dodatek 
zřizovací listiny č. 3, čj. 27916/2000-21, který vymezuje majetek školy s ohledem na majetek, 
který na školu přešel sloučením se školním statkem.  

a) Od 1. září do 31. 12. 2001 Střední zemědělská škola, Hořovice, Palackého náměstí 640
SZeŠ Hořovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, IČO 47558504. 
Činnost školy je vymezena §16 Z 29/1984 ve znění pozdějších doplňků a prováděcích 

předpisů. Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný zřizovatelem školy - Středočeským 
krajem.

Dne 18. září 2001 byla škole vydána nová zřizovací listina, odpovídající delimitaci 
novému zřizovateli. Zřizovací listina OŠMS/3056/2001 ze dne 18.9.2001 s účinností od 
1.července 2001, zřizuje Střední zemědělskou školu, Hořovice, IČ 47558504, REDIZO 
600006841 jako příspěvkovou organizaci.

b) Od 1. září do 31. 12. 2001 Střední odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 100
SOŠ Hořovice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, IČO 47558491.  Činnost 

školy je vymezena §16 Z 29/1984 ve znění pozdějších doplňků a prováděcích předpisů. 
Statutárním orgánem školy je ředitel, jmenovaný zřizovatelem školy - Středočeským krajem.

Dne 18. září 2001 byla škole vydána nová zřizovací listina, odpovídající delimitaci 
novému zřizovateli. Zřizovací listina Středočeského kraje OŠMS/3054/2001 ze dne 18.9.2001 
s účinností od 1.července 2001, zřizuje Střední  odbornou školu, Hořovice, IČ 47558491, 
REDIZO 600006824 jako příspěvkovou organizaci.

Na základě rozhodnutí o sloučení škol zahajuje MŠMT Praha řízení o vyřazení školy ze sítě 
čj. 19624/02-21, kdy dochází k vyřazení dosavadního právního subjektu Střední odborná 
škola, Hořovice, Palackého náměstí 100, IČ 47558491, REDIZO 60006824 ze sítě škol a 
školských zařízení. 

Finanční úřad Hořovice ruší registraci organizace 1786/02/027900/2766 Rozhodnutím č. 34 
o zrušení registrace.
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c) Od 1. ledna 2002 Střední odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 100, IČ 
47558504, IZO 047558504, IZO ŘEDITELSTVÍ 600006841, sloučená škola je právním 
nástupcem obou dříve jmenovaných organizací, je nositelem všech práv, povinností a závazků 
výše jmenovaných organizací. Právním následníkem od 1.1.2001 se stala dřívější Střední 
zemědělská škola, Hořovice, IČ 47558504, (jak výše uvedeno), zřízená zřizovací listinou 
Středočeského kraje ze dne 18.9. 2001, čj. OŠMS 3056/2001 s účinností od 1.7.2001.  Od 1. 
ledna 2002 byla dodatkem zřizovací listiny č.1  čj. OŠMS/7249/2001 ze dne 6. prosince 2001 
ustavena nová forma organizace, kdy se mění název organizace ze Střední zemědělská škola, 
Hořovice, Palackého náměstí 640 na Střední odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 
100, se sídlem Palackého náměstí 100, s účinností od 1. ledna 2001.. 

Zřizovací listinou má škola povoleno vykonávat doplňkovou činnost v oborech: Ubytovací 
služby, Vyučování řízení motorových vozidel – činnost autoškoly, Služby – výuka 
výpočetní techniky, Činnost ekonomických a organizačních poradců, Silniční motorová 
doprava.

d) Následuje výpis všech vydaných  dodatků zřizovací listiny:

Dodatek č. 1 zřizovací listiny pod čj. OSMS/7249/2001 doplnil Středočeský kraj dne 6. 
prosince 2001 vymezení majetku, k němuž má organizace právo hospodaření, a změnil název 
a sídlo organizace na:

Střední odborná škola, Hořovice, Palackého náměstí 100
se sídlem: Palackého náměstí 100, 268 80 Hořovice
IČ: 47 558 504

Dodatek č. 2  zřizovací listiny  pod čj.: OŠMS/1024/2002 ze dne 12. února 2002 mění 
„ Vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke 
dni 1. července 2001  Tato změna zřizovací listiny se rozumí jako společná pro již sloučenou 
školu. 

Dodatek č. 3 zřizovací listiny pod čj. OŠMS/5077/2002 ze dne 23. dubna 2002 vymezuje 
další  majetek ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. 
července 2001. Tento dodatek zahrnuje nemovitosti, předané škole PF ČR – jde o vrácené 
nemovitosti na pozemku 1/1 v Tlustici č.p. 28. 

Dodatek č. 4 zřizovací listiny pod č.j.15514/2003/ŠKO ze dne 17. září 2003 mění na 
základě změny v síti škol název organizace na : Střední odborná škola  a  Střední odborné 
učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, a nově vymezuje majetek, který má škola ve své 
správě

Dodatek č. 5   zřizovací listiny : Touto změnou zřizovací listiny - Dodatkem č. 5 mění 
Středočeský kraj přílohu ke zřizovací listině Vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví 
Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září 2003, a to dle 
přílohy, která je nedílnou součástí této změny zřizovací listiny.
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Předposlední platný dodatek zřizovací listiny  č. 6 byl vydán 27. června 2005 s účinností 
od 1. 7. 2005 pod čj. 9045/2005/ŠKO.  Tento dodatek mění  formu vymezení činnosti 
organizace v souladu s ustanovením zákona 561/2004Sb. Nově zavádí do doplňkové činnosti 
hostinskou činnost a mění přílohu ke zřizovací listině novým soupisem majetku, předaného 
zřizovatelem do správy organizace. 

Poslední dodatek č.7 aktulizuje vymezení majetku ve správě příspěvkové organizace.

2.2. 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 vgzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. 

Kromě toho má škola ve zřizovacích listinách vymezenu doplňkovou činnost, kterou 
provozuje na základě živnostenských oprávnění. 

1. Hostinská činnost
2. Služby - výuka výpočetní techniky
3. Výučová řízení motorových vozidel
4. Pořádání školení a kurzů
5. Ubytovací služby
6. Činnost org. a ekon. poradců - neaktivní
7. Silniční a motorová doprava – v současnosti neaktivní

2.3.Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, 
odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení 
apod.)

 Škola má ke své činnosti k diospozici budovy ve vlastnictví Středočeského kraje, které má
 ve své přímé majetkové správě v souladu se směrnicí č. 48 Středočeského kraje. Kromě 

vlastních bvudov škola užívá nemovitý majetek státu – jedná se o areál Osek č.p. 281, kde 
škola na základě nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
užívá budovy, sloužící k výuce žáků středního odborného učiliště – pracoviště, kde se 
poskytuje vzdělání s výučním listem. Pronajaté prostory jsou k datu vydání této zprávy 
nevyhovující a škola je užívá více – méně z nouze. 

Materiální vybavení movitými věcmi je celkově nadprůměrné. Škola má veškerý movitý 
majetel, který potřebuje pro svou činnost ve své správě a pravidelně jej podle potřeby udržuje.

Palackého náměstí 100 SOŠ kapacita 570, v budove č.p. 100 400 míst, aktuálně 371: 

učebny kmenové:  14
učebny jazykové specializované: 3
učebny výpočetní techniky specializované: 2
kabinety učitelů vyjma ředitelny a ZŘ: 8
Ř a ZŘ : 2
kanceláře: 2
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Masarykova 387 - budova -kapacita 200 žáků: 

laboratoře:  
chemická lab.   15 míst
biologická lab. 16 míst
váhovna : 6 míst
elektro-lab/strojní-lab: 14 míst
písárna TEA: 15 míst
výpočetní technika: 17 míst
kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - obsazené pro občasnou výuku teorie SOU
kabinety: 3 8 míst pro učitele

SOU Osek-Neptunka, č.p. 108
Učebny kmenové    -  4 kmenové celkem 110 míst, obsazeno 82
učebny odborné  -  1 - výpočetka programování CNC (laboratoř CNC) 5 míst
dílny praktického výcviku - zámečnická, kovárna, 4 obrobny - soustružna, frézárna, 

svařovna, zámečnická dílna 

2.4. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava 
vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce

Studijní obory (s maturiní zkouškou) zařazené v posledním rozhodnutí o zařazení školy do 
sítě škol a školských zařízení dle rozhodnutí č.j. 30583/04-21: 

1.  64-43-M Ekonomika odvětví/ 002 - Ekonomika zemědělství a výživy
2.  41-41-M Obecné zemědělství / 001 - A g r o p o d n i k á n í               
3.  16-01-M Ekologie a ochrana prostředí / 001 - Ochrana a tvorba životního  prostředí  
4.  23-41-M Strojírenství  / 001 Strojírenství
5.  7842M/006 Přírodovědné lyceum (obor dosud neaktivní z důvodu pozdního zaslání 

rozhodnutí)
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 2.5 Učební  obory (s výučním listem) zařazené v posledním rozhodnutí o zařazení školy 
do sítě škol a školských zařízení:

Kmenový 
obor

KKOV/forma Název Kapacita k 
1.9.

Kapacita 
cílová

 23-43-L
strojírenská 

výroba

23-43-L/506 
maturitní 

studium dálkové 
(nástavbové)

Provozní 
technika

24 30

23-51-H
zámečník, 

zám. práce a 
údržba

23-51-H/001
studium denní

Zámečník 24 30

23-51-H
zámečník, 

zám. práce a 
údržba

23-51-H/003
studium denní

Strojní 
mechanik - stroje 
a zařízení

24 15

23-52-H 
Nástrojař, 
nástrojařské 
práce

23-52-H/001 
studium denní

Nástrojař 24 72

23-56-H
Obráběč kovů, 

obráběčské práce

23-56-H/001
studium denní

Obráběč kovů 24 24

26-51-H
Elektrikář, 

elektrotechnické 
práce

26-51-H/002
studium denní

Elektrikář - 
slaboproud

0 30

Jediný trvale aktivní obor na SOU je nástrojař. 
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3. Součásti školy

3.1.  Součásti školy –   nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů)   a   
naplněnost (k 30. 9. 2005)

IZO a název součásti 
(druh/typ školy)

Nejvyšší 
povolený 
počet žáků

/studentů

Skutečn
ý počet 
žáků

 

Počet 
žáků/stud. 
v denním 
studiu

Přepočten
ý  počet ped. 
pracovníků

Počet 
žáků/stud. 

na přep. 
počet ped. 
pracovníků

Střední škola (dříve: Střední 
odborná škola)

Střední škola (dříve:Střední 
odborné učiliště)

570

359 317

81 81

37,40 9,57

Domov mládeže 90 
lůžek 38 38 2,50 15,20

Školní jídelna 570 
jídel 426 více 

škol
7,30

1 žáci a dospělí – všechny formy studia 

Doplňkovou činnost organizace nerozlišuje na součásti. O doplňkové činnosti se odděleně účtuje 
a organizace ji chápe jako nadstavbu celku příspěvkové organizace. 

Objem doplňkové činnosti je popsán dále v ekonomické sekci zprávy. Podle místa poskytovného 
vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť na:

Místo -odloučené 
pracoviště

Počet žáků 
– kapacita

Součást 
organizace

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 
100, SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

318 záků 
denního studia + 
42 žáků 
dálkového studia

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – 
laboratoře, výpočetní technika, 
písárna

Hořovice, Masarykova 387 38 žáků Ubytování – 
domov mládeže

Současně místo provozování 
doplňkové činnosti školy ubytování 
pod.

Tlustice, č.p. 28 Místo výuky 
praxe, malé 
hospodáčství

Uvedeno jako 
odloučené 
pracoviště

Koncepční plán na přestěhování 
SOU do tohoto místa

Osek – Neptunka č.p.281 82 žáků 
učebních oborů + 
místo praktické 
výuky

Střední škola
(dříve střední 

odborné učiliště)

Areál škola užívá v nájmu od 
majitele – státu prostřednictvím 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich

I.  Počet tříd a žáků SŠ  v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2005)

Kód a název oboru Počet 
žáků 

Počet
tříd

Průměrn
ý počet 
žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 

 23-41-M/001 Strojírenství 105 4 25,75
64-43M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 87 3 1/2 25
16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí 114 4 28,50
41-41-M/001 Agropodnikání  13 1/2
mezisoučet 318 12
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

23-52-H/001 Nástrojař 81 3 27
mezisoučet 81 3
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
----
---
Celkem 398 15 26,53
Pozn.:  Škole  byl povolen nový obor Přírodovědné lyceum. Z důvodu pozdního povolení  nebyl obor od 

1.9.2005 otevřen.  Druhý ročník - třída 2.A je dvouoborová – 6443M/002 a 4141M/001. 

II.  Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách studia – 
podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2005)

Kód a název oboru Forma 
studia1

Počet 
žáků

Počet 
tříd

Průměrný počet 
žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou x

23-43-L/506  Provozní technika DK 42 2 21
Celkem DK 42 2 21
1formu studia označte: VČ - večerní,  DK - dálková,  DČ - distanční, KO - kombinovaná 

4.1 Údaje o žácích přijatých (přestupy) v     průběhu školního roku 2005/2006 do denního   
studia a OFS (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.).

• Svobodová Barbora – přestup ze SPŠ Příbram stejný obor Srojírenství – osobní důvody, 
zařazena do třídy 2.C, třídní učitelka Mgr. Eva Vlčková. Úspěšná žákyně, bez dalšího 
pokračuje ve studiu na naší škole. 

• Ungr Michal přestup ze SOŠ a G rokycany na SOU – na obor Nástrojař. Žák přestupuje z 
Střední odborné školy a Gymnázia Rokycany do 1.ročníku zdejší školy, oboru Nástrojař 
2352H001 v rámci započatého prvního ročníku učebního oboru. Vzhledem ke skutečnosti, 
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že  žák  navštěvoval  studijní  obor  v  prvním ročníku  a  s  přihlédnutím k  tomu,  že  žák 
přestupuje k datu 20. února  v rámci prvního ročníku, ustupujeme od požadavku vykonat 
rozdílové zkoušky.  Žák nastoupí k datu 20. února 2006 do třídy N1, třídní učitelka Ing. 
Ivana Krausová. 

• Anděl Tomáš - Žák přestupuje z 36-69-H/001 Pokrývač do 1.ročníku zdejší školy, oboru 
Nástrojař 2352H001 v rámci započatého prvního ročníku učebního oboru. Vzhledem ke 
skutečnosti, že žák navštěvoval učební obor v prvním ročníku a s přihlédnutím k tomu, že 
žák přestupuje k datu 1.listopadu  v rámci prvního ročníku, ustupujeme od požadavku 
vykonat rozdílové zkoušky.  Žák nastoupí k datu 2. listopadu do třídy N1, třídní učitelka 
Ing. Ivana Krausová.

• Párničan  Radoslav  -  Žák  přestupuje  z  ISŠ  stavební,  Nerudova  59,  obor  Pokrývač  do 
1.ročníku zdejší školy, oboru Nástrojař 2352H001 v rámci započatého prvního ročníku 
učebního oboru. Vzhledem ke skutečnosti,  že žák navštěvoval příbuzný učební obor v 
prvním ročníku a s přihlédnutím k tomu, že žák přestupuje k datu 12.října v rámci prvního 
ročníku, ustupujeme od požadavku vykonat rozdílové zkoušky.  Žák nastoupí k datu 12. 
října do třídy N1, třídní učitelka Ing. Ivana Krausová. Dále pak žák na žádost zákonných 
zástupců ze dne 5.12.2005 přestupuje  ze součásti SOU do součásti Střední odborná škola, 
a to do prvního ročníku studijního oboru 2341M/001 Strojírenství. Žáku se prodlužuje 
klasifikační  období  za  první  poletí  školního roku 2005/2006 do  30.  dubna 2006.  Žák 
nastoupil12.12.2005 do třídy 1.C, třídní učitel Ing. Jana Hrubý. K 30.6 pro neomluvenou 
absenci odchází ze školy s nedokončeným ročníkem. Jde o občana Slovenské republiky s 
trvalým pobytem.

• Jana  Procházková  -  přestup  ze  Střední  odborné  školy,  Plasy,  Školní  280,  do  Střední 
odborné  školy  a  Středního  odborného  učiliště,  Hořovice,  z  prvního  ročníku  oboru 
Obchodní  akademie  do  prvního  ročníku  oboru  6443M/002  Ekonomika  zemědělství  a 
výživy – třída 1. A, třídní uč. Mgr. Alena Musílková

• Vít Vodička - přestup z Obchodní akademie, Beroun do Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Hořovice, z  prvního ročníku oboru Obchodní akademie do prvního 
ročníku oboru Ekonomika zemědělství a výživy 6443M002. Tímto žák současně opakuje 
první ročník studia na žádost rodičů i přesto, že na původní škole prospěl.

• Mezey Marek  -  Žák  přestupuje  z  prvního  ročníku  oboru  Pozemní  stavitelství  Střední 
odborné školy a SOU Beroun - Hlinky do 2.ročníku oboru Agropodnikání zdejší školy. 
Žáku se uznává dosavadní absolvování prvního ročníku původního oboru vzdělání. . Žák 
dne 1. 9. 2005 nastoupil do třídy 2. A, třídní učitelka Mgr. Dana KUČEROVÁ. Žáka na 
vlastní žádost od 1. 9. 2006 přestupuje na obor 2352H001 Nástrojař v rámci školy. 

• Hormandl Jakub - Žák nastoupil do třídy 2. C, studijní oboru 2341M001 Strojírenství, 
třídní  učitelka  Mgr.  Eva  Vlčková.  Žák   do  31.12.2005  vykonal  rozdílové  zkoušky z 
předmětů Strojírenská technologie, Mechanika a Základy ekologie. K 30.6.2006 odchází 
ze školy pro neprospěch. 
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4.2  Údaje o žácích, kteří v průběhu školního roku 2005/2006 opustili školu 
● Popelková Andrea - ke  dni 19.12.2005 končí studium na žádost zákonného zástupce 

jmenované žákyně. Dle žádosti  je důvodem ukončení studia nezájem o studium na 
střední škole. Z uvedených důvodů  ukončeno studium jmenované žákyně ke dni 19. 
prosince 2005. 

● Pavlyšin  Jakub  –  Nástrojař  (N2)  ukončil  studium  26.1.2006  z  vážných  osobních 
důvodů

● Červená Marcela (1.A) – 5.1.2006 končí studium na žádost rodičů

● Čiperová Lenka (1.B) přestupuje na VOŠ a SOŠ Benešov

● Sedláčková Lucie (2.A EKON) k 31.1.2006 zanechává studium. Ke dni  31.1.2006 
vydáno vysvìdèení za 1. pololetí školního roku 205/2006.  

● Trnka Jiří (N1) - Žáku bylo ukončeno studium na žádost zákonných zástupců ze dne 
23.února 2006, a to ke dni 28.února 2006. 

4.3 Následující přehled ukazuje, kolik žáků  dojíždí do školy z     jiných krajů v     denním   
studiu na součásti SOŠ – maturitní obory. Údaje za dálkové studium jsou v tom.

Okres bydliště celkem / denní

Beroun 302 / 274

Hradec Králové 1

Cheb 1

Jičín 1

Mělník 2

Pardubice 1

Písek 1

Plzeň-jih 1

Plzeň-sever 2

Praha 1 1

Praha 10 1

Praha 4  1

Praha 5  2



Střední odborná škola a SOU, Hořovice - výroční zpráva 2005/2006
                                                 

  - 15 -

Okres bydliště celkem / denní

Praha 6  5

Praha 8   2

Praha-západ 4

Přerov  1

Příbram 29 / 27

Rokycany 53 / 52

Sokolov 1

Teplice 1

Celkem ve statistice 413 / 382

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

• Ve  škole  se  nevzdělávají  žádní  žáci,  kteří  mají  úředně  uznané  specifické  potřeby 
vzdělávání.  Ve ěkole studuje několik žáků s SPU v mezích schopnosti normálního studia. 
Pokud  pedagogicko-psychologické  poradny  vydaly škole  doporučení  pro  individuální 
přístup   takovým žákům,  škola  se  řídí  tímto  doporučením (např.  Dislektici,  digrafici, 
mutisté s doporučením normálního pobytu ve škole s výhradou individuálního přístupu-
ústní nebo písemné zkoušení, zohlednění psaní u předmětu OBK atd),

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

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ -   Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru   
vzdělání (význam přijímacích zkoušek, výstupního hodnocení ze základní školy, 
vysvědčení, výsledků v     předmětových soutěžích a olympiádách apod.)  
• Přijímací řízení se od 1. ledna 2005 řídí ustanovením zákona 561/2004 Sb. (školský 

zákon) a na něj navazující vyhláškou MŠMT, která stanoví podrobnosti pro přijímání žáků 
do 1. ročníků středních škol. Naše škola je zapojena v celokrajském programu pro 
přijímací řízení pod názvem "Kvalita" Princip programu "Kvalita"spočívá ve srovnání 
uchazečů o studium mezi školami a vytváří společné prostředí pro evaluaci kvality 
základních škol v širším měřítku. Rovněž střední školy mohou navzájem srovnat výsledky 
žáků, konajících přijímací zkoušky. Výsledky testování jsou hodnoceny počítačem, a tím 
je vyloučen jakýkoli náznak subjektivního přístupu. 
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6.2 Zásady přijímacího řízení do maturitních oborů pro absolventy základních škol
1. Žáci podávají přihlášky zpravidla prostřednictvím své základní školy tak, aby na škole 

byla přihláška doručena do 10 až 15.března 
2. Přihlášky by měly být potvrzeny školou a lékařem (schopen studia nebo popisem 

zdravotního omezení) 
3. Po obdržení přihlášek k 15.3 škola potvrdí příjem přihlášek a pozve uchazeče k 

přijímacímu řízení 
4. Přijímací řízení spočívá ve vyhodnocení dosavadního prospěchu žáka a rozhodnutí o 

způsobu přijímání - viz níže: 

Na základě přihlášky je vyhodnocen a obodován dosavadní prospěch žáka dle následujících 
zásad:

Pokud průměrný prospěch ve třech vyhodnocených obdobích (1/2 8.ročníku, 1/1 osmého 
ročníku a 1/2 devátého ročníku) nepřesáhne hodnotu 1,50, ředitel školy zpravidla upouští 
od výkonu přijímacích zkoušek (pokud mu to počet přihlášených dovolí) . V takovém 
případě se žák v den přijímacího řízení dostaví do školy a pouze informativně vyplní test 
všeobecných studijních předpokladů a je mu vydáno rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. 

V případě, že žákův prospěch ve třech hodnocených obdobích na ZŠ je v obvykle rozmezí 
1,50 až 1,80 ale žák během tohoto období dosáhl významného úspěchu ve školních 
soutěžích (okresní a vyšší kolo olympiád, literárních soutěží apod.) bude na základě doložení 
této skutečnosti rovněž přijat, aniž by musel konat přijímací zkoušky 

Ostatní přihlášení žáci konají přijímací zkoušky podle zvolených oborů:

Informatika v ekonomice:  testy OSP+pohovor
Ochrana a tvorba životního prostředí: testy OSP+pohovor
Strojírenství:  testy OSP+pohovor
Provozní technika-nástavbový maturitní obor: (bude otevřeno po přihlášení 30 
uchazečů) testy OSP + univerzální odborný test - to platí pro denní i dálkovou formu studia

Je-li počet přihlášených žáků v dalších kolech řízení daného oboru menší než počet  
přijímaných, může ředitel školy rozhodnout o zrušení odborného pohovoru a žáci budou 
přijímáni jen na základě testů z OSP Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí učitelů 
školy, která je jmenována ředitelem školy. 

6.3 Podmínky pro přijetí v 1. kole přijímacvího řízení: 

1. Obor  Informatika v ekonomice:
Dosažení celkem 25 bodů z celkového skore

2. Obor  Ochrana a tvorba životního prostředí:
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Dosažení celkem 25 bodů z celkového skore

3. Obor  Strojírenství:
Dosažení celkem 25 bodů z celkového skore

Způsob rozhodování přijímací komise - postup při rozhodování: 

Žáci byli hodnoceni: 
a) Ohodnocení prospěchu na základní škole vahou 20 %
b) Ohodnocení testu z OSP vahou 50%
c) Ohodnocení pohovoru u komise vahou 30%

K bodu a)  Průměr hodnocení na ZŠ byl hodnocen takto: 
1,51 – 1,60 25 bodů
1,61 – 1,65 20 bodů
1,66 – 1,70 18 bodů
1,71 – 1,80 16 bodů
1,81 – 1,90 14 bodů
1,91 – 1,99 10 bodů

K bodu b) Test OSP byl ohodnocen automaticky společností SCIO

Skóre bylo do celkového hodnocení započteno váhou 50%

K bodu c) Každý žák u pohovoru byl dotazován čtyřmi otázkami:

a) z odborného základu zvoleného oboru – vztah k oboru, technické minimum v 
rozsahu ZŠ 0- 4 body
b)z matematicko-fyzikálního základu (obory IE a STROJ), z chemie a biologie u oboru 
OTŽP 0- 4 body
c) ze společensko-vědního základu

0- 4 body
d) z jazykových znalostí 

0- 4 body
Celkem 20 bodů

Neúspěšní uchazeči se mohou :
a) odvolat do 8 dnů od data doručení rozhodnutí
b) mouhou se přihlásit k přijímacímu řízení do druhého termínu ke dni 11. května 
2005
Rodiče neúspěšných žáků mají právo nahlédnout do protokolů o zkouškách
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V dalších kolech přijímacího řízení byly používány školní písemné testy. V dalších kolech 
byly uchazeči přijímáni podle počtu volných studijních míst. 

Celkem byla vypsána tři  kola  přijímacího řízení,  první  kolo dne  24.  dubna 2006 druhý 
termín byl  dne 11.5.2006 a třetí termín 4.7.2006

I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ   pro   
školní rok 2006/2007   – podle oborů vzdělání  (k     1. 9. 2006)  

Kód  a název oboru

1. kolo 
– počet 

další kola 
– počet

Odvolání  

– počet

přihl
. přij. přih

l. přij. 
poda-

ných

klad
ně 

vyříz.

Přestup 

a opkování 

ročníku

celk
em 
nově 
přijat
ých

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 

2341M/001 Strojírenství 20 19 12 11 0 0 3 30

1601M/001 Ochrana a tvorba ž.p 25 25 8 5 0 0 1 30

6341M040 Informatika v ekonomice 24 22 12 8 0 0 1 27

Obory vzdělání poskytující 

střední vzdělání s výučním listem 

2352H001 Nástrojař 15 14 11 11 0 0 1 24

Celkem (vše denní studium) 84 80 43 35 0 0 4 11
1

Poznámka: 
Dálkové studium bylo vypsáno ale pro nedostatek přihlášek nebyla otevřeno. Se souhlasem uchazečů 

evidujeme 17 přihlášek do příštího školního roku 2006/2007.

Přírodovědné lyceum – jen 9 přihlášek. Uchazeči souhlasili s převodem do oboru Ochrana  tvorba životního 
prostředí (16 přihlášek), které bude v rámci specializace upraveno tak, aby se obor více podobal obecnému 
vzdělávání. Proto v tabulce uvádíme už jenom počty do otevřených oborů.
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2 FS  –  formu studia označte: VČ - večerní,  DK - dálková,  DČ - distanční, KO - kombinovaná 

Máme-li hodnotit systém přijímacího řízení, dlužno konstatovat, že pro školy našeho typu 
(odborné technické) nevyhovuje. Pokud žáci podávají přihlášky jen pro první kolo, škola do 
poslední chvíle neví, na čem je. Dříve podle počtu přihlášek pro druhé kolo bylo možno 
alespoň hrubě odhadnout zájem pro další kola řízení. 

Navíc v dalších kolech řízení v novém systému se žáci mohou nechat přijmout na více škol. 
Je zcela průzračné, že rodiče i žáci s tímto spekulují. Dochází k případům, že žáci, nepřijatí 
např. na gymnázia se nechají (jako nejlepší) přijmout do odborných oborů. Škola tyto kvalitní 
žáky musí přijmout a odmítá žáky, kteří o daný obor mají vážný zájem, i když jsou 
prospěchově o stupínek níže. Přijatí žáci se takto nechají přijmout na více škol najednou a pak 
si vyberou tu nejatraktivnější. Škola je pak v situaci, že odmítla vážné zájemce a musí 
vypisovat další kla řízení. Takováto spekulace se na naší škole odehrála nejméně v 5 
případech. Škola je proti takovému postupu rodičů bezmocná. 

Máme-li hodnotit celkový výsledek přijímacího řízení, pak dlužno konstatovat plné 
obsazení prvních ročníků uchazeči kvalitnějšími než v předchozích letech, máme-li srovnávat 
úspěšnost v OSP v testech SCIO při  přijímacím řízení. V celkovém výsledku je škola 
spokojena až na obory s výučním listem, kde škola jen obtížně naplnila 1 třídu oboru 
nástrojař.

Budoucí studenti školy konali v prvním kole přijímacího řízení testy obecných studijních 
předpokladu společnosti SCIO

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem   (včetně závěrečných ročníků) – k     30. 6. 2006  
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7.1  První ročníky maturitních oborů



Střední odborná škola a SOU, Hořovice - výroční zpráva 2005/2006
                                                 

  - 21 -

7.2  Druhé ročníky maturitních oborů
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7.3  Třetí ročníky maturitních oborů
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7.4  Čtvrté ročníky maturitních oborů
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7.5  První ročníky oborů s výučním listem
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7.6  Druhé ročníky oborů s výučním listem
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7.7  Třetí ročníky oborů s výučním listem
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7.8 Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků 
a) obory maturitní

b) obory s výučním listem
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7.4 . Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek

a) třída 4. A obor Ekonomika zemědělství a výživy– přehled žáků, kteří prospěli

Opravnou zkoušku konali čtyři žákyně z praktické maturitní zkoušky a tři žáci z ústní zkoušky z jednoho 
předmětu. Dne 19.9.2006 všichni ě prospěli.
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b) třída 4. B obor Ochrana a tvorba životního prostředí– přehled žáků, kteří prospěli

V této třídě jedna žákyně skládala celou maturitu až v září 2006 (z důvodu opravné zkoušky) a neprospěla, dvě 
žákyně konali opravnou zkoušku z biologie. Opravné zkoušky obě prospěli. Jedna žákyně bude konat celou 
zkoušku v příštím roce. 
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c) třída 4. SP – obor Strojírenství – přehled žáků, kteří prospěli

Z celkového počtu 27 žáků bylo oprávněno konat maturitní zkoušku 20. Z toho v prvním termínu prospělo 9 (1 
s vyznamenáním), opravnou zkoušku z jednoho předmětu dne 19.9.2006 a 21.9.2006 ykonalo 9 žáků, z nich jen 
4 prospěli. K datu 30.9.2006 má třída 13 absolventů, 3 žáci budou konat celou maturitní zkoušku v příštím roce, 
ostatní budou konat opravnou zkoušku z jednoho předmětu v příštím termínu. Špatný výsledek maturit hodnotí 
třídní učitel nezodpovědným přístupem žáků a v nesystémové přípravě, to se týká hlavně praktické maturitní 
zkoušky. Škola nemůže slevit z propěchových požadavků. Pro další ročníky byly upraveny učební plány 
vybraných předmětů s cílem zvýšení počtu hodin věnovaných závěrečnému shrnutí látky před maturitou.

d) Závěrečná zkouška oboru s výučním listem Nástrojař: 

Třída N3, 3. ročník – učební obor nástrojař:

v učebním oboru nástrojař bylo ve školním roce 2005/2006  26žáků. 3 žáci studium 
nedokončili, 1 žák  opakuje 3. ročník.
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16 žáků ukončilo studium závěrečnou zkouškou s výučním listem v řádném termínu 
stanoveném na červen 2006. 6 žáků v prvním termínu neprospělo, vykonali závěrečnou 
zkoušku v měsíci září 2006 v opravném nebo náhradní termínu.

Témata závěrečné zkoušky:

a) Písemná zkouška – Technické těleso – „ložisko“

b) Pevná vodící deska střihadla, Ohýbací lišta

c) Praktická zkouška – Úhloměr,  Pokosník

d) Ústní zkouška – 25 okruhů z odborných předmětů

Přehled absolventů k 30.9.2006 :

Kód a název oboru
Žáci/studenti

konající 
zkoušky celkem

Prospěli 
s vyznamenáním Prospěli Neprospě

li

Maturitní  zkouška:
Strojírenství 20 1 12 7
Ochrana a tvorba ž.p. 25 4 20 1
Ekonomika zem a výživy 20 1 19 0

Celkem       57 absolventů 65 6 51 8
Celkem
Závěrečná zkouška (s výučním listem): 22
Nástrojař    22 absolventů 22 16+6
Celkem 87 6 87 16

8. Chování žáků
I. Chování žáků/studentů (k     30. 6. 2006)  

Druh/typ školy
Hodnocení chování

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé
Střední škola/maturitní 292 9 9
Střední škola/s výučním listem 60 13 10

• Dále uvádíme uskutečněná výchovná opatření a údaje o počtu žáků, kteří byli vyloučeni ze 
studia  v  průběhu  hodnoceného  školního  roku  a  jejich  důvodech  –  jen  na  úrovni 
výchovného opatření ředitele školy:
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druh VOP Počet Popis
Důtka ředitele

9

nejčastější důvody – 
kouření (porušení zákazu), 
malý počet (1-2) 
neomluvených hodin, 
soustavné drobné nevhodné 
chování ve výuce – rušení 
apod.

Podmíněné vyloučení ze 
studia 

2

nemluvená neúčast ve 
výuce v SOU, 1 krádež 
mobilu

Podmíněné vyloučení 
zubytování na DM 6

většinou alkohol (požití na 
vycházce), kouření

Vyloučení ze studia 0 0

V škole  se  prakticky nevykytují  (alespoň  otevřeně)  projevy násilí,  šikany,  alkoholismu 
apod. Nejčastějšími prohřešky žáků je porušení zákazu kouření ve škole, požívání alkoholu 
zejména  na  vycházkách  ubytovaných  žáků  na  DM  a  drobná  neomluvená  neúčast,  často 
způsobená nedodáním omluvenky apod. Jiné vážnější případy (např. krádeže) jsou relativně 
vzácné, v hodnoceném školním roce byla objasněna 1 krádež mobilu v rámci spolužáků 1 
třídy.

9. Absolventi a jejich další uplatnění

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

Druh/typ školy
Počet 

absolventů 
celkem

Podali 
přihlášku  na 

VŠ

Podali 
přihlášku 
na VOŠ

Podali 
přihlášku  na 
jiný typ školy

Nepodali 
přihlášku

na 
žádnou 
školu

Střední škola
6443M/002 
Ekonomika zem a  výž.
- maturitní 21

7 4 10

Střední škola
1601M/001  Ochrana  a tvorba
životního prostředí 
- maturitní 26

17 1 2 6

Střední škola
2341M/001
Strojírenství - maturitní 13

9 2 2

Střední škola 
2352H/001 
Nástrojař – s výučním listem 23

- - - -

Pozn.:  Je  zřejmé,  že  nejsou  podchyceny všechny podané  přihlášky (např.  přihlášky podané  na  VOŠ po 
nepřijetí na VŠ v době po ukončení studia). 
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Závěrečná zkouška oboru nástrojař spočívá 
ve  zparcování  přesného  výrobku  dle 
technického výkresu

Absolvent  strojírenství  Lukáš  Mikel 
(vlevo) se správcem počítačové sítě  Pavlem 
Tomešem.

Maturitní zkouška Strojírenského oboru – 
zkouší  Ing,  Václav Fryš  a  předsedkyně Ing. 
Libuše Ellederová ze SPŠD Plzeň

Lukáš Mikel z 4.SP obhajuje před komisí 
závěrečnou práci, která je součástí praktické 
maturitní zkoušky
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10. Autoevaluace v rámci školy

10.1Maturita nanečisto

Škola se zapojila do projektu CERMAT – Maturita nanečisto 2006 a pokračuje do roku 
2007. Testování proběhlo za účasti Mgr. Lenky Hlavačkové z Gymnázia Václava Hraběte v 
Hořovicích jako dohlížející osoby na průběh testování. 

Souhrnné výsledky byly v kopiích rozdány matuirantům. Výsledky a jejich analýza se 
vymykají rozsahu této zprávy.

10.2 Projekt vektor a Kvalita

Škola již třetím rokem využívá pro přijímací řízení projekt Kvalita, kdy v roce  2004 
využila OSP+M+Č testy, v roce 2005 a 2006 jen OSP a ostaní testy využila své vlastní. 

V roce 2006 bylo provedeno navíc testování druhých ročníků z OSP, Č MAT. Velkou 
výhodou byla možnost nazanačeného vyhodnoce přidané hodnoty u žáků, kteří psali testy 
Kvalita u přijímacích zkoušek 2004. 

Od roku 2006 je škola zapojena u společnosti SCIO v autoevaluačním programu VEKTOR, 
který si škola hradí z vlůastních prostředků. Výhodu je, že se testujíé žáci 1. ročníků až po 
nástupu do školy a projekt má takto mnohem lepší vypovídací hodnotu než testování v ropce 
2006 – kdy se u testování druhých ročníků čerpalo z výsledků přijímacích testů. U mnohých 
žáků, kteří byli přijati později než v prvním kole 2004 nebyly tyto vstupní údaje k dispozici a 
nebylo s čím porovnávat. 
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11.  Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2006)

Kód okresu KKOV název oboru
Celkem 

absolv. Celkem Dívek
Z Celkem 

dosažitelní

Z 
Dívek 
dosažiteln
í

Dosud 
nepracují
cí

Ukončení školy 
v období od 
minulého výpočtu 
(7 měs.)

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

3408
41-41-

M/001 Agropodnikání 1 1 1 1 1 0 1

3408
41-41-

M/001 Agropodnikání 1 1 1 1 1 0 1

3202
41-41-

M/001 Agropodnikání 1 0 1 0 1 0 1

3202
41-41-

M/001 Agropodnikání 1 0 1 0 1 0 1

3403
64-43-

M/002

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy 1 1 1 1 1 0 1

3211
64-43-

M/002

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy 1 0 1 0 0 0 1

3211
64-43-

M/002

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy 1 0 1 0 0 0 1

3403
64-43-

M/002

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy 1 1 1 1 1 0 1

3202
16-01-

M/001
Ochrana a tvorba 

životního prostředí 2 1 2 1 2 0 2

3408
16-01-

M/001
Ochrana a tvorba 

životního prostředí 1 1 1 1 1 0 1
3408 16-01- Ochrana a tvorba 1 1 1 1 1 0 1
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M/001 životního prostředí

3202
16-01-

M/001
Ochrana a tvorba 

životního prostředí 2 1 2 1 2 0 2

3202
23-41-

M/001 Strojírenství 2 1 1 0 1 0 1

3202
23-41-

M/001 Strojírenství 2 1 1 0 1 0 1

3408
23-41-

M/001 Strojírenství 1 0 0 0 1 0 1

3408
23-41-

M/001 Strojírenství 1 0 0 0 1 0 1

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

Výpis ze souboru : Absolventi_podle_skol a obor0406.xls  z května 2006

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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12. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2005) v SOŠ

Jazyk Počet žáků
/studentů

Počet 
skupin

Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně maximálně průměr

Anglický 207 17 10 18 13

Německý 197 17 8 16 12

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2005) v SOU

Jazyk Počet žáků
/studentů

Počet 
skupin

Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně maximálně průměr

Anglický 42 6 9 14 11

Německý 39 6 10 15 12

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2005)

Jazyk
Počet 

učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících
pedagogic

ká
 i odborná

částečná žádná
Rodilí 

mluvčí

Anglický 3 2 1 - -
Německý 3 2 1 - -

12.1 Cizí jazyky komentář

     Z obdobných hodnot dosažených při maturitních zkouškách a při testování Kvalita 2006 v 
předmětech anglický a německý jazyk lze soudit na srovnatelnou kvalitu výuky obou jazyků ve 
všech ročnících.

     Vyučující se průběžně a dle možností ve svém předmětu vzdělávají a zdokonalují.
     Jako problémová se jeví kvalita znalostí a dovedností nově příchozích studentů ze ZŠ: 
- žáci často ani neumí konverzovat jednoduchým způsobem, souvislý projev je ojedinělý;
- jejich prospěch vykazovaný na základní škole je velmi často nadhodnocen oproti skutečným 

znalostem a dovednostem.
Jazyková výuka pak často vázne na probírání a procvičování látky, která už měla být osvojena na 

základní škole, ale bez níž lze stěží
postupovat a dopracovat se k požadované kvalitě střední školy.
viz též odst. : maturita nanečisto a vektor

Mgr. Dana Kučerová

Výuka angličtiny na SOŠ a SOU Hořovice
 

Ve škole vyučujeme z učebnicové řady Hotline (Tom Hutchinson; Oxford University Press 
1998). Pro úplné začátečníky používáme Díl Starter, v dalších ročnících díly Elementary a Pre-
intermediate. Ve 4. ročníku doplňujeme gramatické znalosti z učebnice gramatikyEssential 
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Grammar in Use (Raymond Murphy; Cambridge University Press 2003) a z učebnice Hotline 
Intermediate. Dále využíváme článků v časopisech a na internetu. 

            Studentům angličtiny je upraven rozvrh tak, aby mohli být na výuku jazyků rozdělováni 
podle schopností. 

            Každoročně pořádáme poznávací zájezd do anglicky hovořících zemí, na kterém studenty 
motivujeme, aby používali angličtinu pro zjišťování různých informací, v obchodě či jiných 
institucích. V dubnu 2006 jsme cestovali do Anglie a Walesu (Oxford, Bath, Cardiff, Carnarforn, 
Caerphilly, ostrov Anglesey, Stradford upon Avon, Londýn). Příští rok připravujeme zájezd do Irské 
republiky a Anglie.

Mgr. Alena Musílková

13. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Všichni stálí zaměstnanci školy mají absolvovánu základní úroveň Z SIPVZ, 80% má 
úroveň P  a 15 pedagogů mělo úroveň P + další dva moduly a tak celkově ukončené 
vzdělávání SIPVZ. Všichni pedagogové se vzdělávali ve vlastním školícím středisku školy. 

12. Školící středisko poskytovalo vzdělávání úrovně Z, P, a z odbvorných modulů pak 
„počítačová grafika“, „publikování na internetu“, „tabulkové kalkulátory“ a „CAD systémy“

Škola  je  vybavena  pěti  kompletními  učebnami  výpočetní  techniky,  z  toho  3  učebny  jsou 
vybaveny počítači mladšími 5 let. 

učebna Počet PC poznámka
Učebna CAD 16+1 Rok  pořízení  2004,  vše  Windows 

XP+Autodesk2000,  kancelář,  učebna 
je víceúčelová zaměřená na CAD

Multimediální učebna 16+1 Rok  dokončení  2005,  učebna  pro 
obecnou výuku informatiky

Učebna Masarykova 387 16+1 Dokončena v srpnu 2006, nové PC, 
rok  dodání  červen  2006,  WXP, 
OfficeXP, OpenSource

Učebna SOU Osek 7+1 Různé stroje, vše PIII a novější, XP, 
Off2003Std,  OpenOffice, CAD nutno 
dovybavit,  zatím po  dvou u jednoho 
PC

Učebna TEA 16+1 Různé stroje od PIII,, Win98, Word 
97, učebna určena jen k výuce psaní v 
technice administrativy.

Všechny učitelské kabinety jsou vybaveny služebním počítečem a přístupem na Internet.

Celá škola je zasíťovaná, síť je řízena dvěma servery. První server zajišťuje přístup k Internetu a 
e-mailu, druhýž server řídí informační systém evidence žáků, účetnictví, pokladnu a je souborovým 
úložištěm. 
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Osm různých odborných učeben (i mimo IT učebny)  je vybaveno datovými projektory, 5 učitelů 
je vybaveno přenosnými počítači. 

Přístup na Internet je zajištěn linkou 760kB/256kB * s  -1.  . Škola splnila standard MŠMT pro 
vybavení IT technikou v roce 2006. 

14. Údaje o pracovnících školy

I. Základní údaje o pracovnících školy (k     30. 9. 2005)  

Počet pracovníků

celkem 
fyzický/přepočtený

nepedagogických 
fyzický/přepočte

ný

pedagogických
fyzický/přepočte

ný

pedagogických 
– způsobilost 

pedagog. a odborná 

Počet žáků na 
přepočtený počet 

pedagog. prac.

79/62,086 28/23,848 51/38,606

úplná 8o%, 
odborná 10%

nevyhovuje
10%

413/38,06 
=10,85(včetně 

OFS)
398/38,06=
10,45(jen) 
denní
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14.1. Další údaje o pedagogických pracovnících (  k     30. 9. 2005)  

Stav zaměstnanců školy ke dni 29.12.2005
1. Pedagogičtí pracovníci: Roků započitatelné praxe
cislo_prac Jméno a příjmení Titul funkce Roky Dny Datum zápočtu

7873 Markéta Křížová Ing. učitelka odb. předm. 28 66 1.10.2005

7577 Eva Dědková Ing.
ved učitel praxe SOŠ + 

SOU 22 152 1.10.2005

7604 Jana Hudcová Ing.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 0 273 1.10.2005
7592 Alena  Chlustinová Ing. učitelka odb. předm. 14 119 1.11.2005
7501 Vladimír Kebert Ing, CSc. ředitel SOŠ Hořovice 32 1.1.2005

7403 Jiří Hudec Ing.
zást. řed. SOŠ 

Hořovice 32 1.1.2005

2405 Dana Škvárová Ing.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 29 176 1.1.2005
Pavlína Vaňková pí. vychovatelka DM 17 62 25.8.2005

7576 Josef Zeman Mgr.
ved učitel praxe SOŠ + 

SOU 24 336 1.1.2005

7546 Jaroslav Nejedlý Ing.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 13 308 1.11.2005

8025 Alena Lhotáková Mgr.
učitelka SOU, zástupce 

ředitele 28 295 1.9.2005

1567 Petr  Major Ing.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 27 29 1.9.2005
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7872 Jaroslav   Suchý Ing. učitel odb. předm. 14 354 1.9.2005

8016/1 František Štěpnička p. učitel praxe SOŠ 21 27 1.9.2005
8015 Milan Kopáček p. učitel odborné výuky 32 1.9.2005
7451 Miroslav  Červenka Ing. učitel odb. předm. 22 347 1.10.2005
7532 Václav Šos Ing. učitel odb. před 25 30 1.10.2005

7904 Helena Mrázková Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 24 182 1.10.2005
7878 Josef  Vacovský Ing. učitel odb. předm 32 1.1.2005
7630 Václav  Fryš Ing. učitel odb. předm. 31 0 1.10.2005

2009 Jarmila Vokáčová Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 6 30 1.11.2005

6420 Miroslav Karásek Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 3 347 1.2.2005

2654 Dana Kučerová Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 15 334 1.9.2005

7632 Patricie Frýbertová Mgr.
učitelka(ka) SOŠ 

Hořovice 23 30 1.9.2005

6696 Jan Vlček Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 18 155 1.10.2005

7531 Karel Pangerl Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 31 37 1.10.2005

7808 Jana Mertová Mgr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 17 83 1.10.2005

7594 Jan  Vlček Mgr.
učitel všeob. vzd. 

předm. 20 54 1.10.2005
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7523 Lumír Kovanda Mgr. učitel všeob. +TV 8 353 1.9.2005

6701 Ivana Krausová Ing.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 20 61 1.9.2005

7599 Václav Šíma MVDr.
učitel(ka) SOŠ 

Hořovice 32 1.9.2005
7891 Pavel Huml p. učitel předm. praxe 4 86 1.1.2005

7611 Eva Machová Mgr.
učitel(ka) SOŠ a SOU 

Hořovice 27 122 1.10.2005
7652 Eva  Vlčková Mgr. učitel všeob. vzděl. př. 21 2 1.1.2005
7562 Jana Hráchová Mgr. učitelka všeob. vzděl. 32 1.5.2005
2002 Tkáčová Jana pí. vychovateka DM 32 1.1.2005

74953 Oldřich Chlup p. vychovatel DM 32 1.3.2005
7640 Alena Musílková Mgr. učitelka všeob.vzd. př. 32 1.9.2005

4231 Hana Lacinová pí.
vychovatelka DM 

(mat.dovolená) 31 355 1.1.2005

8017 Václav Ungr p. 
učitel praktického 

výcviku 19 66 1.9.2005

8026/1 Jiří Balej p. 
mistr odborné výuky-

instr. Svařování 25 97 1.9.2005
8021 Alois Crk p. mistr odborné výuky 18 353 1.9.2005

Martin Křenek Ing.
učitel odborných 

předmětů 1.9.2005

6004 Petr Kebort p.
učitel motorových 

vozidel 1.10.2005
7563 Jan Hrubý Ing. učitel odb. předm. 32  1.10.2005
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8020/1 Karel Fencl p. učitel praxe SOŠ 32 1.9.2005

8016 František Štěpnička p.
učitel odborné výuky 

SOU 26 197 1.9.2005
8015/1 Milan Kopáček p. učitel praxe SOŠ 19 270 1.9.2005

8020 Karel Fencl p. mistr odborné výuky 22 125 1.9.2005
8020/2 Karel Fencl p. učitel odb. předm SOU 29 353 1.9.2005
8021/1 Alois Crk p. učitel praxe SOŠ 21 140 1.10.2005
2. Nepedagogičtí pracovníci

Hrabáková  Hana pí. uklizečka DM 17 121 5.9.2005
2287 Jíšová Marie pí. ved. ŠJ SOŠ Hořovice 30 342 1.6.2005
2284 Vaníčková Eliška pí. pomocná kuchařka ŠJ 29 126 5.9.2005
2281 Jitka Humlová pí. kuchařka 16 122 1.9.2005
2280 Krosová Lenka pí. hlavní kuchařka ŠJ 27 64 1.1.2005
7492 Věra Chlustinová pí. uklizečka 11 362 1.12.2005

Dlouhá Ivana pí. uklizečka 30 69 1.1.2006

7891 Pavel Huml p.
ved.odl.prac.SOŠ 

Hořovice 21 149 1.1.2005
7593 Václav Krýl p. školník a údržbář 32 1.11.2005
7580 Dvořáková Marie pí. uklizečka 20 241 1.9.2005
7455 Jaroslava Merklová pí. uklizečka 22 211 1.1.2005

Alois Ungr p. 
skladník a výdejce 

nářadí 19 185 1.9.2005
DČ - 8026 Jiří Balej p. zam doplňkové činnosti 16 240 1.4.2005

8031 Jaroslav Štěpnička p. provozní 0 0 1.9.2005
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elektroúdržbář

6672 Martin Kobík p. správce ICT 32  23.8.2005
8017/1 Václav Ungr p. brusič kovů 21 146 1.11.2005
8027/1 Jindřiška Černá pí výdejce stravy 32 1.7.2005

7575 Alena  Kačírková pí. pomocná kuchařka ŠJ 23 61 1.1.2005
6334 Jiřina Hubičková pí. pom. kuchařka ŠJ 32 1.4.2005

8023
Lenka 

Kratochvílová pí. uklizečka v SOU 30 69 1.1.2005

DČ 8027 Jindřiška Černá pí
ubytovatelka 

Doplňková činnost 19 141 1.7.2005

Jan Kačírek p.
školník a 

údržbář,domovník 31 364 1.11.2005
Jaroslava Štětková pí. pom. kuchařka ŠJ 32 0 1.1.2006

3. Pracovníci administrativy školy

7774 Marie Štuksová pí.
mzdová účetní , 

personalista 25 206 1.3.2005

7326
Jaroslava 

Moulisová pí.
hlavní účetní, 

rozpočtářka 32 1.3.2005

8024 Naděžda Tejčková pí. 
hospodářka SOŠ a 

SOU 31 341 1.6.2005
8035 Jana Burešová pí. hospodářka SOU 31 341 1.1.2005
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14.2 Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich 
úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli . 

- Na škole nejsou aktivní žádní osobní asistenti

14. 3  Věková struktura parcovníků školy

III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2005)
Počet 

pedag. 
pracovníků

do 30 let
1976 a déle

 31 – 40 let
1966-1975

41 – 50 let
1965-1956

51 – 60 let
1955-1946 nad 60 let Z toho 

důchodci
Průměrný 

věk

Celkem 3 6 22 15 4 2 47,66
z toho žen 2 4 8 3 0 0 42,29
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I. Aprobovanost výuky   (k     30. 9. 2005)  

Jméno a příjm. Úplná Jen 
pedagogická

Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 
předmětům

DVPP doplňkové 
činnosti

Ing.Vladimír Kebert, 
CSc

odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství (fytotechnika 
+ DPS), motorová vozidla, 
geodézie, laboratorní 
předměty

aplikovaná výpočetní 
technika, práce s 
počítačem, komunikace 
a sítě, 

elektrotechnika aplikovaná výpočetní 
technika, práce s 
počítačem, komunikace a 
sítě, elektrotechnika

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

cvičný učitel, lektor 
SIPVZ

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

FYZ Základy mechanizace, 
Stroje a zařízení, fyzika

SIPVZ-P cvičný učitel STZ

Mgr.Josef Zeman technické předměty 
-magisterské studium

fyzika, technické 
předměty SOU, Odborný 
výcvik, 

SIPVZ-P

Ing.Eva Dědková odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství (zootechnika 
+ DPS)

BIO živočišná výroba, chov 
zvířat, bioogie

SIPVZ-P cvičná učitelka

Ing.Jana Hudcová odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství (fytotechnika 
+ DPS)

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

SIPVZ-P, dokončeno 
celé SIPVZ

metodička KEV – 
ekologická výchova, 
cvičná učitelka, vede 
odborné práce žáků

Ing.Ivana Krausová odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělská ekonomika 
(provoz a ekonomika + 
DPS)

REV, EKOL, geografie ekonomika, ekonomika apodnikání, marketink a 
management, obchodní korespondence, ekologie 
(sou), tělesná výchova

kzrzy pro ekonomy a 
účetní), cvičná učitelka
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Jméno a příjm. Úplná Jen 

pedagogická
Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti

Ing.Jaroslav 
Nejedlý

odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělská ekonomika 
(v XI/2004 končí studium, 
již jej zahrnuji jako 
aprobovaného)

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

SIPVZ-P

Ing.Dana Škvárová odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělská ekonomika 
(provoz a ekonomika + 
DPS)

obchodní 
korespondence, technika 
administrativy, 
ekonomika (SOU)

SIPVZ-P

Ing.Petr  Major odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství (zootechnika 
+ DPS), Angličtina - „stání 
zkouška“

anglická jazyk, SIPVZ-P

Ing.Josef  Vacovský elektroinženýr elektrotechnika, výpočetní technika, automatizace, práce s počítačem (SOU)

Ing.Václav  Fryš strojní inženýr, DPS mechanika, aplikovaná výpočetní technika, práce 
s počítačem, 

certifikace Autodesk, 
modul CAD pro SIPVZ

Ing.Jaroslav 
Suchý 

strojní inženýr, DPS mechanika, technické kreslení, stavba a provoz 
strojů

Ing.Miroslav 
Červenka

strojní inženýr technické kreslení, 
kontrola a měření, 
strojírenská technologie, 

studuje DPS

Ing.Markéta Křížová inženýrka ekonomiky, 
DPS – odborné předměty

výpočetní technika, 
práce s počítačem, 
výpočetní technika 
ainformatika, aplikovaná 
výpočetní technika

SIPVZ-P, dokončeno 
celé SIPVZ

certifikovaná lektorka 
na úvodní modul P – 
SIPVZ

Ing.Alena 
Chlustinová

inženýrka ekonomiky 
(ekonomika strojírenství), 
DPS – odborné předměty

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

SIPVZ-P

Ing.Václav Šos strojní inženýr kontrola a měření, 
strojírenská technologie, 

studuje DPS

Mgr.Helena 
Mrázková

matematika, chemie matematika , chemie, 
výpočetní technika a 
informatika, odpady a 
ovzduší, hydrologie

SIPVZ-P, dokončeno 
celé SIPVZ

kurzy DVPP – výuka 
chemie, genové 
manipulace
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Jméno a příjm. Úplná Jen 

pedagogická
Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti

Mgr.Dana Kučerová český jazyk, občasnká 
nauka

český jazyk a literatura, 
německý jazyk, občanská 
nauka

SIPVZ-P

Mgr.Miroslav 
Karásek

český jazyk, občanská 
nauka

český jazyk a literatura, 
občanská nauka

jen aprob. ZŠ

Mgr.Jan Vlček němčina, tělesná 
výchova

německý jazyk, tělesná 
výchova

Mgr.Patricie 
Frýbertová

právo právo, právní příprava, 
základy práva

Mgr.Jarmila 
Vokáčová

matematika, fyzika matematika , fyzika

Mgr.Karel Pangerl tělesná výchova, 
branná výchova

tělesná výchova

Mgr.Jana Mertová biologie, chemie biologie, chemie, 
laboratorní kontrole, 
základy biologie, 

SIPVZ-P, dokončeno 
celé SIPVZ

kurzy DVPP – výuka 
chemie, genové 
manipulace

Mgr.Jan  Vlček (st.) německý jazyk, český jazyk ZŠ německý jazyk, tělesná 
výchova

správa posilovny

Mgr.Lumír Kovanda tělesná výchova tělesní výchova

Mgr.Eva  Vlčková český jazyk, dějepis Český jazyk a 
literatura, dějepis

Mgr.Jana Hráchová matematika, fyzika matematika, fyzika

Mgr.Alena 
Musílková

angličtina anglický 
jazyk,veterinářství

MVDr.Václav Šíma angličtina,  veetrinářství anglický 
jazyk,veterinářství

p.Pavel Huml praxe PRA praxe praxe zemědělských 
oborů

p.Oldřich Chlup studuje vychovatel DM vychovatel DM nemá stupeň VOŠ, jen 
ÚSO

pí.Tkáčová Jana DPD vychovatelství vychovatelka DM – plná 
ÚSO + DPS 

p.Karel Fencl ÚSO, DPS praktický výcvik SOU

p.Karel Fencl ÚSO, DPS praxe studijního oboru 
strojírenství
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Jméno a příjm. Úplná Jen 

pedagogická
Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti

p.Karel Fencl ÚSO, DPS strojnictví SOU, Strojírenská technologie SOU

p.Alois Crk ÚSO, DPS praktický výcvik SOU

p.Alois Crk ÚSO, DPS praxe studijního oboru 
strojírenství

p.Jiří Balej ÚSO, DPS instruktor svařování 
-doplňková činnost

p.František 
Štěpnička

ÚSO, DPS praktický výcvik SOU studuje bakalářský 
stupeň

p.František 
Štěpnička

ÚSO, DPS praxe studijního oboru strojírenství

p.Milan Kopáček ÚSO, DPS praktický výcvik SOU studuje bakalářský 
stupeň

p.Milan Kopáček ÚSO, DPS praxe studijního oboru strojírenství

Mgr.Alena 
Lhotáková

technické předměty 
-magisterské studium, 
management FS I

technické kreslení, 
strojírenská technologir, 
strojnictví

studuje FS I - zástupce 
řed.

p. Jiří Balej praktický výcvik SOU

Petr Kadlec výpočetní technika, IT Pozn: studující ČZU Praha - Informatika, dálkově 
bakalářský program s přestupem do magisterského. 
V roce 2007 DPS.  

Ing.Jan Hrubý odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství-stroje a 
zařízení

studuje DPS

Ing. Martin Křenek Strojní inženýr, CNC 
programování

odborník z 
praxe
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14.4.  Personální změny ve školním roce: 
- počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u 

ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost

Petr Kadlec – nastupuje jako učitel výpočetní techniky za Markétu Křížovou od 1.1.2006. 
Petr Kadlec nemá ukončenou kvalifikaci, studuje dálkově ČZU Praha, obor Informatika, v 
červnu 2006 docílí bakalářeského titulu, bude pokračovat v magisterském studiu a ve studiu 
pedagogické způsobilosti. Je perspektivním učitelem školy. 

K 1.9.2006 (nový školní rok) za Mgr. Helenu Mrázkovou nastupuje Mgr. Klára 
Červenková  absolventka pražské mat-fyz fakulty – učitelství MAT+FYZ na úvazek 18 
hodin týdně. 

K 1.9.2005 nastupuje nový správce IT – Martin Kobík, setrvává ve škole do 30.6.2006, od 
srpna 2006 za něho nastupuje Pavel Král, abs. Hořovického gymnázia, absolvent kurzu 
správy sítí. Při zaměstnání plánuje magisterské studium a setrvání na škole i jako učitel.

- počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo 
školství, včetně uvedení důvodů

Mgr. Helena Mrázková – odchází do místa svého trvalého bydliště – do Prahy

Ing. Jiří Valeček – vypomáhal škole jako důchodce, škola již pro něho neměla úvazek

paní Vlasta Cisková – zastupovala za vychovatelku Hanu Lacinovou – místo ní nastoupila 
Pavlína Vaňková, která rovněž odchází během školního roku na MD

Ing. Eva Dědková – dovršila důchodový věk, ve škole ale zůstává na částečnáý úvazek. Ing. 
Eva Dědková již nebude ve funkci vedoucí učitelky praxe, část této agendy přejde na 
zástupce Ing. Jiřího Hudce a část na vedoucího učitele praxe Mgr. Josefa Zemana.

Ing. Markéta Křížová – odchází na vlastní žádost (vlastní výpověď) k 31.12.2005. 

15. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků     
15.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Ing. Miroslav Červenka, Ing. Miroslav Hrubý, Ing. Václav Šos,Mgr. Patricie Frýbertová 
nastoupili ve vzdělávacím centru IVP Příbram studium učitelské způsobilosti, které dokončují ve 
školním roce 2006/2007.
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Ing. Jaroslav Nejedlý ukončil pedagogické studium na Katedře pedagogiky ČZU Praha  v září 
2005

Ing. Vladimír Kebert, CSc rozšířil svou pedagogickou způsobilost o výuku výpočetní techniky 
na Katedře pedagogiky ČZU Praha – Malá Chuchle

František Štěpnička – učitel praktického výcviku na SOU  zahájil bakalářské studium na 
Katedře pedagogiky ČZU Praha – obor strojírenství a mechanizace

Milan Kopáček - učitel praktického výcviku na SOU  byl přijat od 1.9.2006 k témuž 
bakalářskému studium na Katedře pedagogiky ČZU Praha – obor strojírenství a mechanizace

Jana Tkáčová (vychovatelka DM) rozšiřuje svou pedagogickou kvalifikaci na vychovatelství 
specializované na středoškolské studenty. 

15.2 .Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Ing. Vladimír Kebert, CSc (ředitel školy) ukončil v září 2005 studium „Školský 
management – funkční studium II“ na CŠM PedF UK Praha a získal osvědčení o 
absolvování studia FS II

Mgr. Alena Lhotáková (zástupce ředitele pro praxi) absolvovala během školního roku u 
vzdělávací agentury Fakta, v.o.s funkční studium FS I – dokončila jej v říjnu 2006

Fotografie ze závěrečného předávání osvěčení o absolvování studia školského managementu 
FS II – vlevo ředitel školy přebírá z rukou Dr. Slavíkové (CŠM PedF UK Praha) osvědčení.
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15. 3  Studium k     prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,   
školení, samostudium

a) jednodenních a dvoudenních akcí
Mgr. Markéta Křížová – školení DPT – 11.800 Kč
Ing. Václav Fryš- seminář CAD systémů – 400,--Kč
vzdělávací akce „Bakaláři“ (říjen 2005) hostování lektora k 
informačnímu systému pro všechny pedagogy – 4000,-- Kč

       b) počet vícedenních akcí
Oldřich Chlup -3 denní akce – zážitková pedagogika  4000,-- Kč

- vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných
- Vzdělávací středisko Příbram – doplňkové pedagogické studium  pro pedagogy – Ing. Jan 

Hrubý, Ing. Miroslav Červenka, Ing. Václav Šos, Mgr. Patricie Frýbertová celkem 
15.850,--Kč

- Mgr. Alena Lhotáková – funkční studium FS I pro zástupce ředitele – 10.590,-- Kč

c) samostudium – Ing. Vladimír Kebert – rozšíření pedagogické aprobace na výpočetní 
techniku – Katedra prdagogiky ČZU Praha

• Finanční náklady vynaložené na DVPP v roce 2005 (to jest od 1.9.2005 do 31.12.2005) 7200,-- 
Kč a v roce 2006 (od 1.1.2006 do 30.6.2006) 19.900,-- Kč,

16. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

16.1 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)
Viz zájmová činnost domova mládeže – zpráva o činnosti domova mládeže

16.2 Programy a projekty:

a) zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. PILOT G, PILOT S, 
VIP kariéra) :

a) Škola je partnerem projektu OPRLZ - „Ekogramotnost pedagogů středních škol.
Pilotní střední škola Klubu ekologické výchovy a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji. Cílem tohoto programu je podpora postupného zavádění RVP a příprava ŠVP 
orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí. Tvorbu ŠVP lze podporovat pouze pokud navazují 
na schválené RVP. V souvislosti s tím bude podporováno zvyšování a prohlubování odborné a 
pedagogické způsobilosti učitelů a dalších odborných pracovníků ve školství pro tvorbu ŠVP. 

I.etapa – přípravná: ( XI 2005 – VI 2006)

1. Vytvoření školních řešitelských týmů – projednání metody spolupráce při vytváření školních 
programů EV, realizace kurzů k proškolení školních řešitelských týmů 
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2. Příprava podmínek realizace projektu (výpočetní techniky, úpravy školy a okolí), spolupráce 
s rodiči, a veřejnou správou (např. lektorů pro besedy)atd. podle místních podmínek 

II.etapa: (IX . 2006 – VI.2007)

1. Realizace ovlivňování vytypovaných kompetencí v pertnerských školách – v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech - rozpracování do školních programů ekologického vzdělávání a 
výchovy, získávání a projednávání zkušeností 

2. Realizace průřezových témat s regionálním aspektem – přípravy metodických materiálů ve 
školách, příprava regionálních učebních pomůcek, vytváření potřebných podmínek pro EV 
ve škole a v okolí atd… (např. naučné trasy, exkurze apod.) 

3. Monitorování projektu a průběžná koordinace v rámci školního řešitelského týmu a publicity 

III.etapa: (VII 2007 – X . 2007)

1. 1.Evaluace dosažených výsledků ve škole, místní úpravy vstupních textů 
2. 2.Seminář pro ostatní školy v okolí – publicita, příprava šíření zkušeností a jejich dalšího 

rozpracování 

koordinátorem projektu je určen: ing. Jana Hudcová

        b) předložení projektu v rámci OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko  

1. zapojení školy do mezinárodních programů (Socrates atd.)

1. zapojení  školy  do  rozvojových  programů  MŠMT  (SIPVZ,  Prevence  sociálně 
patologických jevů atd.)

e) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem

f) zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty

- 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; v případě, že byl projekt  ukončen, 
stručně zhodnoťte jeho přínos a uveďte jeho výsledky
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Škola je přidruženou školou v UNESCO v rámci řešení pilotáže ekologické výuky.

b) Partnerství v projektu ESF. Modulový program osobního růstu. 
Program je  vyhlášen Středočeským krajem a  je  relizován  agenturou  N+N s.r.o  –  Pardubice 

Sezemice.  Program je  určen  pro  školy,  úřady práce  a  odborné  persobalisty.  Cílem projektu  je 
vytvořit univerzální manuál pro výchovné a profesní poradenství, který by měl být průvodcem pro 
hledání  vhodného  zaměstnání  absolventů,  nezaměstananých  a  rekvalifikantů.  Modul  je  řešen 
dvoudenními semináři od dubna 2005 do května 2007.

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

Škola v současné době nemá aktivní spolupráci se zahraničím. Částečné řešení kontaktu se 
zahraničím je každoroční jazykový výjezd pro vybrané žáky do zahraničí. V roce 2004 se konal 
výjezd do Skotska (viz minulá výroční zpráva), v roce 2006 do Anglie a Walesu s podobným 
programem a charakterem. Nevýhodou je krátkodobost, výhodou pak vysoká intenzita jazykového 
cvičení v terénu dané země.  Zahraniční pobyty připravuje Mgr. Alena Musílková a Mgr. eva 
Vlčková. Pro rok 2007 se připravuje pobyt v zemích Beneluxu. 

16.5 Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží, 
V této oblasti škola uspořádala celoškolský rozsáhlý projekt, do něhož se zapojili všichni žáci 

školy. K tomuto projektu uvádíme následující zprávu: 
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Projekt  „fiktivní  elektrárna“  byl  určen  pro 
všechny žáky školy

Podstatou projektu byly připravené prezentace 
žáků   a  školní  referendum  o  typu  elektrárny, 
kterou je nutno postavit v okolí Hořovic. 



Střední odborná škola a SOU, Hořovice - výroční zpráva 2005/2006
                                                 

  - 56 -

Elektrárna. Ale jaká ?

Naše škola – SOŠ a SOU Hořovice – je přidruženou školou UNESCO a členem 
Klubu ekologické výchovy (KEV).
V roce 2005 jsme se stali řešiteli projektu s názvem „Pilotní střední školy 

Klubu ekologické výchovy a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji“.

Součástí tohoto projektu je i školní akce „Energie pro naše děti“.
   S ohledem na studijní obory se do projektu zapojili studenti i učitelé SOŠ Hořovice.
   Byla vytvořena modelová imaginární situace a plán : vystavět v okolí Hořovic elektrárnu. 

Má se rozhodnout mezi klasickou na hnědé uhlí, jadernou, elektrárnou na spalování biomasy 
či komplexem větrných elektráren. 

   Samotný proces rozhodování bude mít formu referenda. Tomu budou předcházet diskusní 
setkání zastánců či odpůrců jednotlivých typů elektráren. Tato polemika proběhne ve škole 

7.  března  a  jednotlivé  skupiny,  které  tvoří  studenti  či  celé  kolektivy tříd,  budou  moci 
prezentovat svoje názory a postoje.Jejich argumentace by měla získat hlasy právě pro jejich 
projekt.  Skupinu  pro  alternativní  zdroje  tvoří  studenti  tříd  2.B  (  obor  ochrana  a  tvorba 
životního prostředí) a 2.A ( obor agropodnikání). Zastánce klasických zdrojů pak studenti 3.B 
a  2.B (  oboru ochrana a  tvorba životního prostředí).  Ekonomické zhodnocení  cen energií 
připadlo studentům 3.A ( obor ekonomika).

   Na 7. března vyhlásil ředitel školy školní referendum, v němž studenti 1. – 3. ročníků 
budou  zastupovat  veřejnost  a  rozhodovat  o  typu  elektrárny.  Současně  s vyhlášením  byla 
stanovena  i  pravidla  referenda  –  jmenování  členů  komise,  vyhlášení  výsledků,  platnost 
referenda atp.

   Při tomto celoškolním projektu studenti pocítí odpovědnost za svoji volbu  a význam 
svého  hlasu  pro  sebe  i  příští  generace.  Stejně  tak  se  řada  z nich  naučí  argumentovat  a 
obhajovat svoje názory a postoje před posluchači.

   Celý tento projekt by tedy měl být všestranným přínosem.
   Takže po 7. březnu 2006 uvidíme co by …, kdyby…..  .

Mgr. Helena Mrázková, Mgr. Miroslav Karásek

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a Státním rozpočtem 
České republiky.
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16.6 Mezinárodní soutěž svářečů o Zlatý pohár firmy LINDE

Jako každoročně i letos 25.-26.dubna jsme zúčastnili mezinárodní  soutěže svářečů, 
která se konala ve Frýdku-Místku. Této soutěže se  zúčastňují soutěží z celé naší republiky, ale 
i ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa.

Naší  školu  SOŠ a  SOU Hořovice  reprezentoval  1  žák  učebního  oboru  nástrojař  Miloš 
Rambouský, který se umístnil na 38 místě cca 130 soutěžících. Posuzuje se jak praktická, tak 
teoretická část soutěže.

 Žák 2. ročníku nástrojař M. Rambouský
             při praktické části soutěže
         o Zlatý pohár firmy LINDE
 

Soutěžní sváry

                                                                     
                   

16.7 Exkurze SOU ve školním roce 2005/2006

V rámci  učebních  osnov  a  v souladu  s výchovně  vzdělávacím  plánem  práce,  žáci 
navštívili celou řadu  podniků v našem okolí.

Absolvovali  tématické  exkurze  pod  vedením pedagogických pracovníků  např.  ve  firmě 
INTOS,  Mubea,  Kovodružstvo  Žebrák,  HSS  Hořovice,  BUZULUK  Komárov,  TEDOM 
Hořovice, AXA Hořovice, Kostal aj.

V předmětu ekonomika navštívili žáci 3. ročníků Úřad práce v Hořovicích.
V rámci  odborného  výcviku  žáci  druhých  a  třetích  ročníků  absolvovali  výuku  na 

pracovištích v některých firmách,  ve kterých zpravidla  po vyučení zůstávají  (BUZULUK, 
Kostal, Mubea, Novapol, AXA aj.)



Střední odborná škola a SOU, Hořovice - výroční zpráva 2005/2006
                                                 

  - 58 -

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

Zúčastnili  jsme  se  velké  dopravně-bezpečnostní  akce  pod  názvem  –  „The  Action  – 
realita dopravní nehody“ pořádané MD ČR a BESIP – Beroun Plzenka dne 2.11. 2005. 
Tato akce byla pořádána ve velkém sále formou neformální kontaktní projekce a podle 
hodnocení  pedagogů  měla  u  žáků  školy  veliký  ohlas.  V  každém  případě  působila 
preventivně v oblasti chování žáků v silničním provozu.

Plakát  k  dopravně  –  bezpečnostní  kontaktní  show  The  Action,  na  níž  celá  škola 
rezervovala pro své žáky tuto akci v KD Beroun – Plzenka dne 2.11.2005. 

16.9 Prevence proti patologickýcm jevům – školní akce
  Mgr. Jiří Sixta, okresní metodik prevence pro okres Beroun, ve spolupráci s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Kutná Hora (pracoviště Králův Dvůr) který se intenzívne zabývá 
kontaktními besedami jako protidrogový koordinátor a koordinátor postupu ve věci prvence 
uspořádal ve spolupráci s Mgr. Danou Kučerovou několik cílených besed – pro všechny 2. 
ročníky a  všechny žáky středního  odborného  učiliště.  Dokumentační  fotografie  ukoazuje 
průběh takové besedy, kde jsou do děje zataženi všichni žáci. Pořádání těchto besed je na 
škole každoroční tradicí.

Na škole proběhly následující akce: 

a) „svoboda nebo závislost“

b)  prevence šikany,  agrese  a  násilí,  obě akce pro druhé ročníky maturitních i  učebních 
oborů. 

c)  speciální  akce  na  domově  mládeže  byla  vedena  na  téma  „závislosti,  amnipulace  a 
ochrana proti nim. 
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Na akcích spolupracoval s žáky i vyšetřovatel PČR por. Bc. Pavel Kincl. 

Mgr. Jiří  Sixta při práci na kontaktní besedě s žáky prvního ročníku – prvence šikany, 
agrese a násilí. 

16.10 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, 
zaměstnavateli a dalšími subjekty – KULATÉ STOLY, HK

Škola během uplynulého školního roku navázala úzkou spolupráci s ÚP Beroun a Krajskou 
hospodářskou komorou  Střední Čechy. Úzce jsme participovali na třech „kulatých stolech“ - 
což jsou solečné akce UP, HK, hlavních zaměstnavatelů a škol – tedy spolupráce sociálních 
partnerů. 

8.12.2005 – kulatý stůl pořádaný UP Beroun „Řešení zaměstnatelnosti handicapovaných 
občanů a možnosti jejich rekvalifikací a specializací“

20.3.2006 – kulatý stůl ke stavu průmyslu a možnostem zajištění kvalifikované pracovní 
síly pro výrobní společnosti v regionu

3.4.2006 Škola přímo pořádala pro ředitele průmyslových podniků , pro HK a UP kulatý 
stůl na téma „Zaměstnanost a zaměstnatelnost žáků SOŠ a SOU v regionu Hořovice a 
Berouna. Cílem bylo definovat potřebu praxe na kvalifikace a odbornost absolventů se 
zaměřením na strojírenské vzdělávání. 

17 . Aktivity školy uspořádané pro veřejnost

17.1 Dny otevřených dveří 

 Škola uspořádala pět dnů otevřených dveří jako informační akce pro veřejnost k 
možnostem studia. Tyto dny se konaly v datech Pátek, 18. listopadu 2005; Sobota, 
19.listopadu 2005, Sobota, 10.prosince 2005; Sobota, 21.ledna 2006; Sobota,11. února 2006; 
(od 9,00 do 12,00 hodin). 
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Škola pravidelně informuje veřejnost o své činnosti na svých webových stránkách www. 
soshorovice.cz. Škola v září 2005 zahájila činnost výukového informačního systému Moodle, 
který je hojně využíván učiteli na podporu výuky po internetu – slouží ke sdílení textů, úkolů, 
otázek atd. Jde o velmi produktivní OpenSource systém. 

17.2  Výstavy   „Vzdělání a řemeslo“ v     Českých Budějovicích   

20. – 22.  září  2005 se naše škola již  tradičně zúčastnila  výstavy „Vzdělání  a řemeslo“ 
v Českých  Budějovicích.  Stánek  školy  prezentoval  průřez  vzdělávací  nabídkou  celé  naší 
školy.

Expozici školy zajistili  zástupce ředitele školy Mgr. Alena Lhotáková a p. Milan Kopáček, 
učitel odborné výchovy. Účast na výstavě přinesla mnoho nových vazeb mezi školami a nové 
zkušenosti v prezentování práce školy. Návštěvníky přitahovala nejvíce velmi zdařilá maketa 
„ rybníka“, kterou zhotovili studenti studijního oboru „ochrana a tvorba životního prostředí“.

Velkou pozornost  vzbudila i forma na odlévání paliček a kompresor. Studenti studijního 
oboru se spojili s žáky učiliště a zpracovali vše po grafické i praktické stránce.

Učitel  odborného výcviku Milan Kopáček se studentem Likášem Mikelem (4.  SP) při 
prezentaci školy va Českých Budějovicích. 
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Naše expozice  vešla v povědomí po celém výstavišti i tím, že jsme šikovnost našich žáků 
prezentovali  asi  1000  kusy  drátěných  hlavolamů,  které  mnohým návštěvníkům  zamotaly 
hlavu.

V neposlední řadě musíme podotknout, že naše škola byla jediná, která zde vystavovala 
z okresu Beroun, což bylo kladně hodnoceno zastupiteli Krajského úřadu v Praze.

17.3  Soutěž odborných dovedností pro žáky základních škol – listopad 2005
Již  tradičně jsme i  v tomto  školním roce  společně s žáky a  pracovníky SOU připravili 

„Soutěž odborných dovedností“ pro žáky ZŠ. Žáci z 9. tříd ZŠ soutěžili  v oboru elektro a 
strojního zaměření. Celkem se zúčastnilo 56 žáků základních škol z celého okolí.

Hlavním úkolem této soutěže je zviditelnit neustále neprávem opomíjený učební obor 
nástrojař, zámečník, obráběč kovů apod. a učinit ho pro žáky přitažlivějším.

V rámci  této  soutěže  probíhala  beseda  s výchovnými  pracovníky  ZŠ  s pedagogickými 
pracovníky naší školy a se zástupci některých firem.

Žáci SOU se během soutěže starali o žáky ze ZŠ, ukazovali jim svoje práce, dílny.
Soutěže se zúčastnili i zástupci některých firem z našeho regionu (BUZULUK, KOSTAL 

aj.),  kteří  žákům  představili  činnost  svého  podniku.  Vzhledem  k neustálému  nedostatku 
vyučených  pracovníků  v  oboru  strojírenství  v  našem  regionu,  soutěž  podpořily  svými 
propagačními  věcmi,  sponzorskými  dary  firmy  z okolí  např.  BUZULUK  Komárov  a.s., 
Kostal, Novapol,  INTOS Žebrák, AXA Hořovice, MUBEA, Valeo , Kappa…

Výsledky: 1. místo ve zpracování kovů Lukáš Fousek  ZŠ Hořovice a v oboru elektro Pavel 
Matějka ZŠ Žebrák.

Žáci ZŠ soutěží v ručním zpracování kovů 
za dohledu jejich učitelů pracovní výchovy ze 
základních škol. 

Ředitel školy Ing. Kebert vyhlašuje vítěze 
soutěže
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18. Další vzdělávání ve škole v     rámci celoživotního učení  

18.1 Svářečská škola

Svářečská škola ve školním roce 2005/2006 proškolila  v základních kurzech celkem 24 
žáků SOŠ a SOU Hořovice.

Z řad  veřejnosti  bylo  evidováno  celkem  94  absolventů  základních  svářečských  kurzů 
(různých metod) a úředních zkoušek.

Během roku 2005/2006 jsme organizovali 10 seminářů zaměřených k prodloužení platnosti 
svářečského průkazu. Tyto semináře absolvovalo celkem 235 svářečů. Spolupracujeme s UP 
Beroun a UP Rokycany 

18.2 Kvalifikační kurzy – zaměření kurzů, počet účastníků a absolventů
Škola  na  požadavek  podniků  v  regionu  pořádá  odborné  kurzy  v  rámcui  doplňkové 
činnosti. Během školního roku proběhla následující kurzy: 

a) základy čtení technické dokumentace pro Buzuluk Komárov – Ing. Miroslav Červenka. 

b) programování CNC strojů – Ing.Martin Křenek pro Buzuluk, Kostal, TOS, Mubea

c) základy měření a technické dokumentace – Ing. Václav Fryš pro Kostal

18.3 IQ AUTO 
Není inteligence aut ale Intenzita a kvalita pro automobilový průmysl. Při vzdělávacím 

centru v Kroměříži pod záštitou automobilky Mladá Boleslav, pod záštitou vlády ČR a MŠMT 
ČR vznikl rozsáhlý projekt na podporu filosofie, procesů a kvality technického vzdělávání 
hlavně v strojírenských učilištích a jejich popularizece. Projekt zavádí úzkou spolupráci škol a 
praxe. 

Naše škola v rámci projektu zavedla školení pro výrobní podniky Kostal, TOS Žebrák, 
Buzuluk Komárov a dosáhla certifikátu 2. stupně. 2. stupeň certifikátu získává škola, která 
realizuje podnikové vzdělávání. My jsme realizovali školení programování CNC strojů, dále 
základy technické dokumentace a zásady měrení v kontrole výrobků a CAD technické kreslení 
pro výše zmíněnéí podniky. 
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Škola získala certifikát 2. stupně již v 
lednu 2006

Předávání certifikátů na 9. valné hromadě 
IQ auto – září 2006 Mladá Boleslav – za 
pultem ředitel projektu Ing. Jiří Herodes

Tento projekt hodnotíme jako velmi zdařilý a se skutečnou chutí a motivací v jeho rámci 
pracujeme. Projekt nám přinesl mnohé praktické a užitečné kontakty, vazbu na okolní podniky 
a odborné zázemí pro naše učitele, neboť na oplátku za školení pro nás podniky (Buzuluk, 
Mubea) konají učitelské odborné dny. 

18.4   SIPVZ 

Škola je držitelem živnostenského oprávnění na pořádání školení a kurzů v rámci 
doplňkové činnosti. V tomto rámci nabízí akreditovaná školení pro externí i vlastní 
pedagogické pracovníky:

Školící středisko-čj. akreditace: P 28201/2003 – 56 – 7
SOŠ a SOU Hořovice má akreditované školící centrum pro SIPVZ na úrovně Z a P. V 

úrovni "P" vyučujeme následující moduly:
1. Úvodní modul P- vyučují Ing. Markéta Křížová a Ing. Pavel Círek 
2. CAD - vyučuje Ing. Václav Fryš 
3. Grafika - vyučuje Ing. Vladimír Kebert, CSc 
4. Publikování na webu-vyučuje Ing. Vladimír Kebert, CSc 
5. Tabulkové procesory - v přípravě akreditace - budou vyučovat Ing. Kebert,  Ing. 

Křížová 

Ve šk.r. 200452006  školící středisko školilo následující moduly:

Modul P0, lektoři: Ing. Vladimír Kebert, CSc., ing. Markéta Křížová
Modul zpracování grafiky: Ing. Vladimír Kebert, CSc.
Modul tvorby internetových stránek: Ing. Vladimír Kebert, CSc.
Modul CAD – Ing. Václav Fryš.

Vydané certifikáty SIPVZ : Evidováno na  https://is.e-gram.cz
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modul počet lektoři
CAD 9 Ing. Václav Fryš
P0  + Z 30 Ing. Kebert+Ing. Křížová
Tabulkové kalkulátory 7 Ing. Křížová
Publikování na webu 17 Ing. Kebert
Grafika a dig. fotografie 10 Ing. Kebert

19. Výchovné a kariérní poradenství
Výchovné poradenství  na  škole je  zajištěno  třemi  výchovnými poradkyněmi,  každá má 

stanovenu specifickou oblast působení. 

Ing. Alena Chlustinová je zaměřena na volbu povolání, spolupráci s úřady práce, poradce pro 
další vždělávánív maturitních oborech, Ing. Dana Škvárová má stejné zaměření pro obory s 
výučníkm listem a Mgr. Dana Kučerová je výchovný poradce se zaměřením na převenci 
patologických jevů ve společnosti pro celou školu. Každá z vyučujících má snížen základní 
úvazek o jednu hodinu v souladu s V 75/2005 Sb. 

Výchovné poradenství v uplynulém školním roce : 

Akce výchovných poradců: 
- Go! kurzy pro 1. ročníky – 4.9 – 6.9. 2005 Orlík a Rakovice
pravidelné besedy volby povolání a profesní testiování na UP Beroun – leden 2006 pro 

všechny 4.        
ročníky.
- září 2005 – srdíčkový den – sbírka pro ohrožené děti
- prosinec 2005 – světový den boje proti AIDS – záci školy se zúčastnili sbírkové akce
- září 2005 – akce světluška – účast na sbírkové akci na podporu forndu nevidomých dětí

     - 15.mezinárodní veletrh jazyků, kultury a vzdělávání v ČR a zahraničí – listopad 2005 se 
žáky posledních ročníků maturitních oborů.

Dopravně bezpečnostní akce – The Action – realita dopravní nehody ¨pořádané MD ČR a 
BESIP – Beroun Plzenka leden 2006

Beseda s HIV pozitivním člověkem o prevnci a životě s občany takto postiženými pro 1. 
ročníky. Pro 2. ročníky – protidrogové akce vzdělávacího střediska  

Výchovní poradci sledují prospěch a pobyt na škole se zaměřením na žáky s SPU, 
které sice svou povahou umožňují normální pobyt na střední škole, ale žáky znevýhodňují 
např. rychlostí psaní, čtení . Poradci konzultují s odborníky a navrhují předmětovým učitelům 
konkrétní postup, případně kompenzace a způsoby práce s těmito žáky. Na škole bylo ve šk. r. 
2005/2006  7 žáků, kteří dodali vyšetření z pedagogicko-psychologické porady, ve skutečnosti 
je takto skrytých poruch mnohem více. Účelem tohoto poradenství je působení na dotyčné 
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žáky, aby se za poruchu nestyděli a prošlůi vyšetřením v opdborných pracovištích tak, aby se 
tyto problémy dařilo kompenzovat.

19. 1 Prevence sociálně – patologických jevů a spolupráce s odbornými pracovišti

Tento úsek výchovného poradenství zajišťuje Mgr. Dana Kučerová. Primární prevence 
probíhala ve škole dle MPP vypracovaného pro šk. rok 05/06 a vycházela z předem 
provedeného průzkumu sociálně patologických jevů ve škole - zaměřila se na prevenci drog, 
pití alkoholu, šikany, agresivity a násilí. 

     Jednotlivé semináře pořádané pro studenty a učně probíhaly ve spolupráci s okresním 
metodikem prevence se zástupcem Policie ČR.

     Počátkem září 05 proběhl adaptační kurz pro studenty prvního ročníku - tzv. GO kurz, 
který, zdá se, má pozitivní vliv na nově vznikající vztahy mezi studenty nové sociální skupiny 
a který tak napomáhá předcházet šikaně.

     Školní metodik prevence 
- aktivně spolupracoval s okresním metodikem prevence při realizaci některých seminářů;
- zúčastnil se setkání metodiků prevence v rámci okresu Beroun;
- zúčastnil se několikadenního MŠMT akreditovaného semináře zaměřených na prevenci;
- zúčastnil se III. krajské konference primární prevence;

– scházel se s vedením školy, výchovným poradcem a ved. DM za účelem řešení nastalých 
problémových  situací  a za účelem koordinace činností a tvorby výchovných programů.

19. 2 Činnmost domova mládeže ve školním roce 2005-2006

V Domově mládeže bylo ve školním roce 2005 - 2006 ubytováno celkem 43 studentů. Z 
uvedeného počtu bylo 12 chlapců, kteří byli ubytováváni v prvním patře domova v levém 
křídle budovy, toto křídlo je v době nočního klidu uzavíráno. Dívky jsou ubytovávány 
v ostatních patrech budovy a to v obou křídlech. V uvedeném  školním roce bylo v domově 
mládeže ubytováno i pět studentek ze Střední zdravotní školy v Berouně z důvodu zařazení do 
tzv. Hořovické třídy, ve které vykonávají školní praxi v nemocnici v Hořovicích a tudíž je pro 
ně výhodnější ubytování na našem DM z ohledem na ranní nástupy na praxi a jejich obtížného 
spojení z místa bydliště. Uvedené studentky jsou zde ubytovány celoročně a i na následující 
školní rok jsou požadavky na jejich ubytování a to jak od studentek, které již zde byly 
ubytovány a pokračují ještě ve studiu, tak i od studentek nových z nižších studijních ročníků. 

V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k  relaxaci 
studentů lze za školní rok 2005-06 uvést následující: 

V rámci volnočasových aktivit využívají studenti vlastní zařízení domova mládeže, kde je 
jim kdispozici klubovna se dvěma televizory (jeden s velkoplošnou obrazovkou), dále pak 
videorekordér, menší knihovna, (která je průběžně doplňována o publikace jak pro vlastní 
studium, tak i v oblasti společenskovědní, ale i pro volnočasové aktivity a relaxaci). Dále je k 
dispozici stolní fotbálek, pro další vyžití studentů byl do klubovny pořízen DVD přehrávač a 
elektronické šipky. 
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V oblasti počítačového vybavení bylo počítačové pracoviště přeneseno do samostatného 
prostoru bývalé dílny správce budovy v prvním patře. Bylo zde zprovozněno 6 starších 
 počítačů, u kterých je trvalý přístup na internet a jsou propojeny do sítě. Taktéž byl do 
vychovatelny pořízen další PZ s barevnou tiskárnou a možností vypalování CD. Taktéž tento 
počítač je kromě vlastní práce vychovatelů využíván pro studenty a to pro potřeby tisku jejich 
školních prací a archivaci jejich dat.  Počítačové pracoviště studenti velice využívají a to jak 
v oblasti vlastního vzdělávání, tak i pro svoji zábavu. K rozvoji znalostí v oblasti výpočetní 
techniky je pro studenty k dispozici  odborný časopis „PC pro každého“, který DM odebírá.

Domov mládeže  dále odebírá pro studenty časopisy 21. STOLETÍ a ABC. 
Studenty je využíván mobilní velkoplošný soubor společenských her, výrobek dřívějších 

studentů. Tento soubor je používán i na GO kurzy pro první ročníky. A i nadále může být 
využíván na různých školních akcích vzhledem ke své mobilnosti. 

Keramická dílna, která byla upravena jako samostatné pracoviště společně s dílnou pro 
rukodělnou činnost má velice široké uplatnění ve volném čase studentů. 

Dále studenti využívají další zařízení a kroužky a to jak v rámci školy, tak i v ostatních 
institucích a organizacích v Hořovicích, ale i v přilehlých místech regionu.

V průběhu celého školního roku je studenty navštěvována městská knihovna. Někteří 
studenti byli zapojeni i v dalších kroužcích a to jak ve sportovní oblasti - volejbal, aerobic, tak 
i v ostatních oblastech – ZUŠ. Loutkoherecký klub v Hořovicích. V hojné míře je studenty 
navštěvován krytý plavecký bazén, sportovní hřiště a v zimních měsících i městský zimní 
stadion. 

Taktéž byly některými studenty po souhlasu jejich rodičů, v některých případech i 
vytvořením individuálního výchovného plánu, využívány možnosti mimo vlastní město 
Hořovice. Jednalo se  o jezdecký kroužek v Tlustici a  jezdecký klub na „Ranči Opatrný“. 

V domově mládeže v průběhu školního roku 2005 – 2006 opětovně proběhla výuka 
nepovinného předmětu – Zdravotní výchovy, který navštěvovalo 10 studentů a to jak 
ubytovaných na DM, tak i ostatní studenti SOŠ, studium tohoto předmětu bylo zakončeno 
složením závěrečné zkoušky a předáním průkazů zdravotníků. Výuka tohoto nepovinného 
předmětu proběhla ve spolupráci s oblastním spolkem Českého Červeného kříže Beroun. 
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Z činnosti domova mládeže, kde je ubytováno 38 záků školy a několik žákyň Střední  
zdravotní školy. Ukázka činnosti klubu keramiky. 

V průběhu roku je za dobrých atmosférických podmínek prováděno pozorování různých 
vesmírných objektů menším astronomickým zrcadlovým dalekohledem, jedná se o 150 mm 
zrcadlový reflektor Newtonova typu, který je dán studentům k dispozici. Studenti získávají 
základní informace o astronomii, jsou využívány i programy z oboru astronomie v našich 
počítačích. Dále je využívána literatura a to jak populárně naučná, tak i odborná. 

Na škole se připravuje opětovné zřízení akvaristického a teraristického kroužku, jehož 
členy by byli i studenti z našeho domova mládeže. Kroužek by měl být umístěn v suterénních 
prostorách školní budovy, která sousedí s domovem mládeže. Prostory pro tento kroužek jsou 
již stavebně dohotoveny a taktéž je zajištěno i částečné vybavení. Problémem, který je nutno 
vyřešit je zajištění vedoucího tohoto zájmového útvaru. Studenti z DM by měli možnost 
přístupu  do tohoto zařízení jak v odpoledních, tak i ve večerních hodinách. 

Pro možnost vyžití se studentů v oblasti přírody byl na domově mládeže zřízen domácí 
skleníček pro tropické rostliny, který je umístěn ve vestibulu a nadále jsou v provozu dvě 
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akvária, která jsou umístěna na chodbě DM. Jak skleníček, tak i akvária tvoří vkusnou 
dekoraci a zároveň mají studenti možnost pečovat o ně.   

Pro další vyžití je na DM menší venkovní gril s vybavením, který v rámci svého volného 
času studenti hojně využívají v areálu zahrady DM.

Dále byla pro studenty zakoupena a nainstalována zahradní sprcha.

Pro zvýšení manuelní a rukodělné činnosti studentů je na DM v provozu keramická 
dílna, kde studenti vyrábějí různé drobné užitkové a dekorativní předměty. Taktéž je ze strany 
studentů trvale a dlouhodobě projevován zájem o možnost tvorby na hrnčířském kruhu, který 
bohužel naše keramická dílna zatím nemá k dispozici. I přes to v této dílně vznikají hodnotné 
předměty a přispívá k rozvoji manuelní zručnosti studentů, tak i hluboce rozšiřuje jejich 
estetické cítění. Ze strany vedení DM je keramická dílna trvale rozšiřována a zkvalitňována. 
Vzhledem k finanční náročnosti této činnosti bylo nutno přistoupit k symbolickému 
zpoplatnění tohoto kroužku a to částkou 20,- Kč měsíčně od člena. Takto získané finance jsou 
použity na nákup keramických materiálů zpracovávaných v kroužku.

V rukodělné dílně, která je součásti pracoviště keramiky studenti využívají možnosti 
dalších aktivit a to malby na sklo, ubrouskové techniky, tvorby z korálků a stavby papírových 
modelů. Studenti zde kromě jiného vytvořily i skoro metrový model Kapitolu, který je 
umístěn jako dekorace ve vstupní hale DM a obraz o rozměru 120 x 150 cm za využití cca 
2500 kusů víček od PET láhví, který  názorně ukazuje druhotné využití odpadových plastů a 
taktéž poslouží k výzdobě DM.

Na DM je odebírán časopis „Tvořivý Amos“, který je zaměřen na rukodělnou a výtvarnou 
činnost a je plně k dispozici studentům.

Dále se studenti aktivně a velice ochotně podílejí na úpravě a údržbě okolí, podařilo se nám 
osázet žlaby okolo budovy DM a vysadit jak okrasné, tak i užitkové stromy a keře v zahradě 
DM. 

Někteří studenti provedli vymalování svých pokojů dle vlastních představ a to po souhlasu 
vychovatelů s jejich návrhem, aby byla zajištěna kulturnost prostředí ve kterém studenti žijí. 
Tato činnost podporuje nejen jejich manuelní zručnost, ale rozvíjí taktéž oblasti jejich 
estetického vnímání. 

 
 
  V oblasti sportovního vyžití mají studenti možnost využívat stolní tenis, badminton, líný 

tenis, volejbalové, fotbalové a ragbyové míče. Pro dívky byly zakoupeny velké gymnastické 
míče. Vybavenost sportovním náčiním je postupně rozšiřována a obměňována. Na domově 
mládeže byl uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenisu, do kterého se zapojili všichni studenti 
ubytovaní na DM. Dále se, pokud je vhodné počasí hrají míčové i jiné hry v omezeném areálu 
DM. Pro sportovní vyžití je velice často po vybudování hřiště využívána hra „Metaná“.

 
 
V oblasti duševního rozvoje jsou studenti důsledně vedeni nejen v oblasti přípravy a 

vlastního studia, ale pravidelně jsou pro ně pořádány různé společenské hry, přednášky a 
psychohrátky se zaměřením na kladné ovlivňování jejich morálních vlastností. V této oblasti 
výchovy studentů je i v maximální míře využito jak nástěnek v budově DM, tak i vhodná 
skladba volnočasových programů v počítačích a hlavně přímé působení vychovatelů v rámci 
jejich trvalého kontaktu se studenty.
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V oblasti preventivně výchovné činnosti je ze strany vychovatelů věnována maximální 

pozornost předcházení všem patologickým jevům. S maximální péčí se věnují začlenění nově 
příchozím studentům v jejich začlenění do kolektivu na DM, překonání případného stresu 
z přechodu na novou školu a změn v životě v souvislosti s jejich pobytem na DM a odloučení 
od rodiny. Vychovatelé se snaží být v trvalém kontaktu s rodiči a společně se podílet na 
výchově mladého člověka (v této oblasti činnost vychovatelů není někdy jednoduchá, neboť 
narážejí i na případy nezájmu ze strany rodičů).

Pro studenty bylo provedeno několik přednášek v oblasti prevence, duševního rozvoje a 
společensko právních otázek. Přednášejícími byli Mgr. J. Sixta, ThDr. D. Havlíčková a 
příslušníci Policie ČR. 

 
 
Celkově lze konstatovat, že ze strany vychovatelů je věnována maximální péče rozvoji 

studentů a to jak po duševní, tak i tělesné stránce. Vysoký zřetel je kladen na vytváření jejich 
vztahu k druhým osobám, hygieně, etice, společenskému a slušnému jednání a vystupování, 
vytváření žebříčku hodnot, vztahu k ostatním hodnotám, životnímu prostředí apod. K utváření 
si vlastního charakteru a budování si svého postavení ve společnosti. 

V otázce vlastní budovy DM a její vybavenosti bylo provedeno vymalování pokojů po 
studentech, kteří ukončili studium. Přesto je nutno konstatovat, že by bylo zapotřebí DM 
průběžně modernizovat a to jak v oblasti vnějších úprav, tak i vnitřního vybavení. Jedná se o 
nutnost  postupné výměny nábytku na pokojích, který vzhledem ke svému věku již začíná 
dosluhovat. Dále i technického zázemí, kde taktéž již vzhledem k letitosti zařízení jsou čím 
dál tím častější zatím jen drobné havárie ve vodoinstalaci, tak i v elektroinstalaci. Některé 
drobné opravy jsou již průběžně realizovány. Provést dokončení oplocení DM a tím zamezení 
vstupu nepovolaných osob a poškozování vnitřního areálu DM. V neposlední řadě je potřeba 
taktéž zajistit i rozvoj a rozšiřování volnočasových aktivit studentů. Je nutno zmodernizovat 
počítačové vybavení, aby bylo možno vytvořit kvalitní počítačové pracoviště, případně rozšířit 
možnost připojení internetu i na studentských pokojích. Bylo by potřeba investic do 
vybudování nové klubovny a šaten pro školu a DM. Dokončit vybudování odpočinkového 
areálu v zahradě DM (zahradní krb a pergola) a opravit dvůr. Doplnit keramickou dílnu o 
hrnčířský kruh, pořídit nový videorekordér a rozšířit vybavení pro venkovní sportovní vyžití.

 
Závěrem konstatuji, že celý kolektiv pracovníků DM se snaží o vybudování kvalitního 

ubytovacího zařízení pro studenty. Postupně se nám daří naše snahy pomalu naplňovat  
a tak vytvářet pro studenty domov, kde budou spokojeně a plnohodnotně žít v době 
svých studií a kam se budou rádi vracet. 

Zpracoval :     C h l u p   Oldřich
vedoucí vychovatel
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20.  Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2004/2005
Marie Jíšová, vedoucí jídelny

Školní jídelna ve školním roce 2005-2006 :
Ve školním roce 2005-2006  bylo celkem uvařeno: 55 695obědůa 5.201 večeří 9.737 

přesnídávek   5.201 snídaní.
Celkem se v jídelně stravovalo 426 strávníci:  
 83 dospělých osob, 355 dětí a žáků celkem  / 34 celodenně z domova mládeže /
Jídlo se dováží do dvou výdejen :    naše-  učiliště OSEK
Speciální škola Žebrák:    /jejich výdejna/
Jinak se u nás stravují žáci a zaměstnanci Speciálních škol Hořovice, zaměstnanci Základní 

umělecké školy. Strávníci jsou v kategoriích : 6-10 let (speciálka Hořovice aŽebtrák), 11-15 
let, středoškoláci, zaměstnanci

V minulém školním roce se provedlo v jídelně generální malování celého interiéru, 
dále byly pořízeny ubrusy na stolky a nové záclony v jídelním sále. Průběžně byla jídelna 
dovybavena příbory, nádobí dle potřeby. 

V jídelně se 2x do roka provádí deratizace a postřik proti škůdcům, sklad zeleniny byl 
opatřen kovovými rohy a vymalován omyvatelným nátěrem. 

V průběhu roku byla v jídelně vykonána nahodilá kontrola hygienické stanice Beroun s 
jediným doporučením – do skladu pořídit rošty v souladu s normou unie, toto bylo splněno.  

21.  Ú  daje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí   
(příp.  o dalších kontrolách neuvedených v     bodě 20)  

Ve školním roce 2005/2006 neproběhla na škole žádná ionspekce ČŠI. Obě „komplexní 
inspekce“ - pedagogická a ekonomická proběhly ve školním roce 2004/2005 – září 2004 a 
leden 2005. O nich pojednává minulá výroční zpráva. 
a) kontrola hospodaření 

V září a říjnu 2006 proběhla na škole hloubková kontrola hospodaření. Kontrolu provedl 
kontrolní  tříčlenný  tým Odboru  kontroly Středočeského  kraje  pod  vedením paní  Dagmar 
Němcové,  dále  DiS  Vladimír  Vacek  a  Milada  Zíková.  Kontrola  –  úplnost  a  průkaznost 
účetnictví, správa majetku, použití finančních prostředků ke stanovenému účelu.

Protokol má č.j.  56/S/2005 ze dne 11.11.2005

. Byly nalezeny jen drobné formální nedostatky (např. Náůežitosti několika dokladů apod.), 
jinak bylo hospodaření školy shledáno jako bezproblémové. 
b) kontrola OSSZ

31.1. 2006 byla provedena kontrola OSSZ Beroun . Bez závad. 
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c) PO 

Dále dne 16.3.2005 bylo na SOU bylo kontrolováno dodržování pravidel požární ochrany 
na  SO.  Byly předepsány drobné  úpravy,  které  byly vyřešeny v  průběhu  roku.  Pro  školu 
zajišťuje smluvně pravidla PO pan Cibulka Jaroslav, Jince požární technik. 
d) KHS – hygiena

Dne 19.4.2006 byla provedena hygienická prověrka prostor SOU. Bylo konstatováno, že 
prostory školy jsou nevyhovující, prostory dílen vyhovují po úpravách. Škola o problému již 
dlouho ví a opakovaně navrhuje řešení zřizovateli jakonovu investici na pracovišti Tlustice 
28. Řešení vyžaduje investiční prostředky ve ýši cca 20 mil Kč.  Zřizovatel se zatím k věci 
nevyjádřil. Protože budovy nejsou krajské, zřizovatel pomáhá škole vést jednání alespoň o 
tom, aby stát – tedy UZSVM převedl bezplatně budovy na Středočeský kraj. Poté bude možno 
prostory uvést do souladu s vyhláškami. Bylo projednáno s hygienickou stanicí. 

Nevyhovující prostory SOU Osek – nevyhovují sociální zařízení, šatny. Dílny byly vymalovány a škola 
zajistila malé opravy v intencích běžné údržby. Po převodu na Středočeský kraj bude nutná větší investice 

do vytápění, elektrorozvodů a rozvodů vody. 

22. Další činnost školy
Při škole pracuje občanské sdružení „Rada rodičů“.  Jde o občanské sdružení, které se 

řídí zákonem č.83/1990 Sb.v platném znění. Rada sjednocuje a koordinuje výchovné působení 
na studenty za účasti školy, rodičů, případně dalších dobrovolných subjektů každý člen rady 
rodičů může být volen, volit, vznášet připomínky a náměty k činnosti sdružení a má právo být 
osobně přítomen projednávání svých návrhů nebo se účastnit jednání představitelů sdružení 
rada rodičů se podílí na finančním zabezpečení výukových, kulturních, zájmových a 
sportovních akcí studentů školy řídícím orgánem sdružení je rada. Práce v radě je založena na 
principu dobrovolnosti. 

1. Za každou třídu je vybrán jeden rodič a to zpravidla v 1.ročníku 
2. Předpokládá se setrvání ve funkci po celou dobu, pokud je dítě studentem školy 
3. Funkce v radě není nijak honorována a nejsou právní nároky na uvolnění ze 

zaměstnání na akce rady rodičů nebo školy 
4. Rada odpovídá za hospodaří se svěřenými finančními prostředky 
5. Rada se schází pravidelně v průběhu školního roku a na schůzkách řeší: 
6. Seznamuje se zabezpečením výuky ve škole, její kvalitou 
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7. Stavem hospodařením školy, výsledky kontrol hospodaření 
8. Plánovanými akcemi výchovného procesu a jejich zabezpečení 
9. Rozděluje a schvaluje výdaje na akce ze svého účtu dle požadavků jednotlivých tříd 

•
Ve středu 7. září 2005 na úvodním zasedání si rada zvolila své představitele. Do funkce 
předsedy byl zvolen pan Dr. Karel Mužík (3.B) a do funkce ekonomky-pokladní byla 
zvolena paní Alena Klimovičová (2.B) 

Za třídu Jméno Příjmení
1. A Věra Brotánková
1. B dosud nezvolen
1.C Stanislav Cibulka
2.A Naděžda Illichová
2.B Alena Klimovičová
2. C Petr Lettl
3. A Věra Kolářová
3. B Karel Mužík
3. SP p. Sobotka
4. A Monika Kebrlová
4. B dosud nezvolen
4. SP Hana Košťálková

1. Rada rodičů stanovila na tento školní rok příspěvek ve výši 200,--Kč na žáka.
2. Byly odsouhlaseny návrhy na termíny konání maturitních plesů následovně:
20.ledna 2006 pro třídu 4.B (OTŽP)
2. února 2006 pro třídu 4.A (ekonomika) a  třídu 4. SP (strojírenství) 

23. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 
v tis. Kč

k 31. 12. 2005 k 30. 6. 2006
Činnost Činnost

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková
1

. Náklady celkem 29 469 1 450 13 817 715

2
. Výnosy celkem 29 711 2 057 14 706 1 049

z 
toho

příspěvky a dotace na 
provoz (úč. 691)  27 058 ---- 13 175

ostatní výnosy 2 653 2 057 1 531 1 049
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3
.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
před zdaněním 242 607 889 334

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2005

1. Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  celkem 
(INV) ---

2. Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených 
příjmů z pronájmu  celkem (INV) -----

3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 
přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 19 737

z 
toho

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 19 611

z toho mzdové výdaje 13 840

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.)

z toho

SIPVZ – UZ 33245 Státní informační politika 126

4. Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem 
(NIV)

z 
toho

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)

z toho

5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 
EHP/Norsko atd.) 19 737

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých  účelových  dotací, název  označte odpovídajícím UZ (např.  
Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 001).

23.1 Komentář k     ekonomické části-s  tručné zhodnocení ekonomické situace za dané   
období, včetně nově pořízených významných  investic nebo dokončených velkých oprav. 
V     případě, že PO skončila (skončí) ve ztrátě, napsat stručné zhodnocení jejich příčin a   
navrhnout opatření k     jejímu odstranění.  
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 a) Zhodnocení stavu úkolů z     hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena,   
hodnocení k datu 31.12.2005.

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

V roce 2005 činily celkové náklady (31.12.2005) 29 468 493,57 Kč, výnosy hlavní činnosti 29 710 899,67 Kč. 
Organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 242 406,10  Kč.  Tento výsledek byl dosažen 
soustavnými úspornými opatřeními. V roce 2005 jsme se

souhlasem Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje usnesením č. 0026-27,29/2005 RK a č.
15-8/2005/ZK odepsali nedobytné pohledávky bývalého ŠS Hořovice  v celkové výši 728 360,74 Kč, z toho 

pohledávka 2 500,-- Kč, týkající se doplňkové činnosti.               Rovněž navrhované storno promlčených 
závazků bývalého ŠS Hořovice ve výši

 600 304,41 Kč bylo provedeno. Rozdíl mezi odepsanými pohledávkami a stornem proml-
čených závazků, tj. 128 056,33 Kč jsme kryli z rezervního fondu.
 Za účelem přímého financování výuky žáků – přerozdělení státních prostředků byly vynaloženy následující 

částky: 
Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………14 116 176,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR ………… 4 909 115,-- Kč
Příděl do FKSP: ………………………………………………….   276 791,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, cestovné, náklady na 

DVPP, ostatní dodatkové vzdělávání, zákonné pojištění pracovních úrazů, včetně spoluúčasti na projekt SIPVZ 
na data a VSW 3 474,-- Kč a na infrastrukturu 15 792,-- Kč 

                                           ………………………………………   308 414,17 Kč

Z přidělené dotace na SIPVZ, tj. celkem 131 600,-- Kč jsme vyčerpali
- na vzdělávání ped. prac. – /dotace ve výši 55 800,--/     …………   42 131,-- Kč
- data a VSW                    - /dotace ve výši 23 160,--/      …………     4 216,-- Kč
- infrastruktura                  - /dotace ve výši 52 640,--/      ………...    52 000,-- Kč
 
Z přidělené dotace na realizaci SIPVZ na zajištění připojení škol k internetu, tj. celkem
27 846,-- Kč jsme vyčerpali celou částku.

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

Celkové náklady DČ činily k 31.12.2005………………………………… 1 450 493,-- Kč
Celkové výnosy DČ činily k 31.12.2005 ……………………………….... 2 057 371,89 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = ZISK ……………………………………………………………….     606 878,67 Kč 
a po zdanění …………………………………………………………….     449 058,67 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující aktivní činností :  
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Výuka výpočetní techniky – kurzy SIPVZ: ......................................           +  191 207,78 Kč
Ubytování osob na DM a v ubytovnách SOU: ……DM Masarykova387  +     42 748,12 Kč V ubytovně SOU 

Osek: …………………………..                                    +   394 094,91 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ……………………… -    21 172,14  Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………………… 606 878,67 Kč

3.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2005 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto 
finanční prostředky:

      - příspěvek na na nájemné ve výši 498 900,--, vyčerpáno ……………..   342 767,72 Kč
- příspěvek na informační technologii ve výši 155 900,--, vyčerpáno ….  160 765,-- Kč
   na nákup 13 ks PC a sw-výukový program AJ
- příspěvek na odpisy DHM ve výši 878 200,--, vyčerpáno ……………. 743 604,39 Kč

      Dále z přidělené dotace na opravy – UZ 00012 ve výši 150 000,-- Kč dle provozního 
      záměru č. 105411-2016-2005  - regulace ústředního vytápění , jsme uhradili fa za instalaci
      termoregulačních ventilů a osazení upravených  hlavic celkem 195 862,10 Kč.
      

Dále z provozních prostředků (důležité položky): 
6. Školní nábytek do l učebny                                ………………….       51 527,-- Kč
7. Kancelářské židle do písárny                             ………………….       39 839,06 Kč
8. 2 ks zpětné projektory                                        ………………….       18 076,-- Kč
9. 3 ks smalt.pylové a kompaktní tabule                ………………….       47 891,75 Kč
10.  1 ks PC, 3 ks monitorů pro ekonom.sekci         …………………        37 674,-- Kč
11.  3 ks projektorů pro os.PC, l ks laptop os. PC    …………………        84 458,-- Kč
12.  18 licencí sw Office 2003, Windows XP, Mac OS …………….         63 420,10 Kč
13.   Program Bakaláři                                              …………………        15 620,-- Kč
14. Skříň, plast.serv.vozíky pro škol. jídelnu            …………………..      23 681,-- Kč
15. Přípoj.univerzál k robotu pro škol. jídelnu          ………………….       12 500,-- Kč

Užití příjmů z     pronájmu a prodeje:   

Na vybavení školy školním nábytkem dle provozního záměru č. 1051153017-2005 bylo
poskytnuto z příjmů z pronájmu Kč 45 794,--. Z této částky jsme pořídili školní nábytek
do jedné učebny v celkové výši 51 646,-- Kč.

Přehled oprav z     provozních prostředků (hlavní položky):   
Malování dvou učeben v budově čp. 100                         …………………  22 928,-- Kč
Výměna potrubí teplé užitkové vody v budově čp. 387  ………………...  10 265,82 Kč
Vybourání starých rozvodů vody,výměna potrubí na pokojích v budově čp. 387
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                                                                                             …………………  38 900,-- Kč
Montáž zářivk.světel v budově čp. 387                            …………………   5 863,-- Kč
Stavební opravy v budově čp. 100 – oprava římsy- havarijní stav, práce související s opravou místnosti 

skladu, drobné opravy v budově         …………………  32 298,-- Kč
Výměna a začistění oken v budově čp. 100 – 16 ks oken, vzhled a rozměr
zachován                                                                              …………………224 523,-- Kč
Revize zařízení                                                                   ………………… 69 345,80  Kč
Dodávka a montáž PVC do učeben                                   ………………..    12 466,-- Kč

3.4 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31.12. 2005:

účet 31100 -Odběratelé: …....................................179 190,63 Kč. Položky této skladby jsou splatné v lednu 
2005- jedná se o nedoplatky stravného. Pohledávky pochází z daného účetního období,  s výjimkou splatnosti 
části fa č. 69/2003 – Elmon Osek, úhradu 

vymáháme soudní cestou.

Účet 31101 – Odběratelé bývalého ŠS Hořovice ..344 651,10 Kč
Dle saldokonta ŠS Hořovice / zrušeného v roce 1999/, z toho je v soudním řízení pohledávka – p. Voříšek – 

pronájem zvířat 344 113,10 Kč.
___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: ........................ 482 039,10 Kč. Pohledávky pochází z daného účetního 

období,ale jsou vymáhány pohledávky  soudní cestou:
Fa firmy Elmon Osek v celkové výši .................    43 960,-- Kč za podnájem nebyt.prostor, movitých věcí a 

služeb
Fa č. 113 a 137/04 ZD Mořina v celkové výši ...  337 097,-- Kč za užívání techn.zař. STRANGKO za období 

1.1.2002 – 22.10.2004
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ ……………………  82 540,-- Kč, z toho jsou vymáhané pohledávky  soudním 

řízením: 
Fa 2/99 Špak Vyškov …………………………..  4.100,-- Kč
Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..  3 120,-- Kč  /platba je JUDr.Slavíka-
                                                                               pověřený likvidací OPS SOU Osek /
Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.

Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………….119 737,28 Kč
Z toho: Sklenář Karel , farma Hořovice,  fa 67/2001 za rozpracovanou výrobu po bývalém ŠS Hořovice ……

…….69.700 Kč – v soudním řízení
U ostatních se předpokládá řádná úhrada.

Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  .........................    76 637,--Kč
Jedná se o refundaci mezd  12/2005 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v lednu 2006.
___________________________________________________________________________
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účet 32101 - Dodavatelé …...................................... 601 120,43 Kč
Faktury z konce roku 2005, zaúčtované v prosinci 2005, uhrazené v lednu 2006. 

účet 32190 - Dodavatelé VHČ …................................ 25 688,48 Kč 
Faktury z konce roku 2005, zaúčtované v prosinci 2005, uhrazené v lednu 2006. 

účet 32501 -  Ost. závazky       ……………………… 74 273,96 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období, uhrazené v lednu 2006.

účet 32590 – Ost. závazky – doplňkové činnosti …..     4 846,54 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období, uhrazené v lednu 2006.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ……………678 871,72,-- Kč
Odvedeno v lednu 2006.
Zbývá k odvodu: 
Odvod za nájemné-užívání tech.zařízení STRANGO ZD Mořině ........337 097,-- Kč
(nájemné je vymáháno soudní cestou)

Investiční akce a velké opravy

V roce 2005  byla provedena rekonstrukce místnosti – zhotovení sprchového koutu
v budově čp. 100 dle smlouvy o dílo č. 19-2005/11 v celkové částce 59 925,-- Kč,
schválené použití FRIM na tuto akci je 60 000,-- Kč.

Dále byla zakoupena chladící skříň do školní jídelny v hodnotě 40 890,-- Kč, schválené
použití je 50 000,-- Kč.
Celkové užití IF v roce 2005 činilo …………           100 815,-- Kč
Schválené použití IF v roce 2005 celkem : ……..1 035 000,-- Kč

Zatím nerealizované investiční akce:

Úprava interiéru šatny DM                     ……………     45 000,-- Kč
Regulace kotelny Masarykova čp.387   ..………….    100 000,-- Kč
Stavba kombinovaného školního hřiště …………..     550 000,-- Kč
Oplocení víceúčelového hřiště               …………..     155 000,-- Kč
Oprava hraniční zdi pozemku školy       …………..       75 000,-- Kč

 Provedení finančních kontrol v     roce 2005  

V období 25. 1. až 27. 1. 2005 byla provedena státní finanční kontrola dodržování obecně 
závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrola finančních prostředků státního 
rozpočtu v rozpočtovém roce 2003. Na základě výsledků kontroly České školní inspekce Rada 
kraje po projednání dne 24. 8. 2005 usnesením č. 36-17/2005/RK souhlasí s uložením

odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/200 Sb naší škole
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ve výši 14 100,-- Kč z důvodu neoprávněného čerpání prostředků státního rozpočtu,
a to v oblasti OPPP na autoškolu v rámci výuky. Odvod za porušení rozpočtové kázně
jsme uhradili z rezervního fondu dne 7. 9. 2005.

Ve dnech 12. 9. až 16. 9. 2005 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě, ve smyslu  
§ 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., s předmětem: 
1. úplnost a průkaznost vedení účetnictví
2. správa majetku
3. použití finančních prostředků ke stanovenému účelu

za období 1. 1. 2004 – 30. 6. 2005 ( mimo stop stav pokladny a cenin ke dni 15. 9. 2005)
O výsledku kontroly byl vystaven protokol č. 56/S/2005, čj. 4337/2205/KON a na základě 

protokolu jsme zaslali zprávu o přijetí opatření k odstranění nedostatků dne 28. 11. 2005 a 
dodatečně 19. 12. 2005- viz příloha zprávy o hospodaření za r. 2005. 

 23.2  Zhodnocení  stavu úkolů  z     hlavní  činnosti,  pro  kterou byla  organizace zřízena,   
hodnocení k datu 30.6.2006

V roce 2006 k 30.6. činily celkové náklady hlavní činnosti 13 817 178,27  Kč, výnosy hlavní činnosti 
14 705 643,75 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši  888 465,48 Kč. Z toho 
hosp.výsledek co se týče čerpání dotace na provozní výdaje od Středočeského kraje činí  + 936 818,62 Kč. Tento 
výsledek byl dosažen soustavnými úspornými opatřeními,  zejména prostředky byly ponechány na opravu a 
údržbu školníchprostor během školních prázdnin v budově čp. 100 – malování školní jídelny a čtyř učeben, 
oprava vodovodu a kanalizace v učebně a na základě kontrolního zjištění Krajské hygienickéstanice 
v odloučeném pracovišti – Středním odborném učilišti Osek, které nevyhovuje hygienickým předpisům , bude 
provedena oprava sociálního zázemí a úprava pokojů na šatny v stávající ubytovně SOU,  která bude využívána 
žáky od září 2006. Dále  v učilišti proběhlo malování prostor školy a dílen a provádí se oprava střechy – zatýká 
do učeben.

Hospodářský výsledek co se týče čerpání dotace na přímé výdaje ze st. rozpočtu prostřednictvím 
Středočeského kraje činí k 30. 6. 2006  - 48 353,14 Kč.

Vykázaný záporný HV je zejména z důvodu , že škola za  období leden až červen 2006  překročila čerpání 
mzdových prostředků o 76 570,-- Kč a s tím spojené zdravotní a sociální pojištění  a naopak nedočerpání 
prostředků na SIPVZ , ochr. pomůcky a prac. materiál pro vybrané učební obory. Co se týče přečerpání 
mzdových prostředků  v měsíci červenci a srpnu vykážeme úsporu těchto prostředků.  

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………6 783 040,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………2 357 901,-- Kč
Příděl do FKSP: ………………………………………………….  108 834,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, cestovné, náklady na 

DVPP,  zákonné pojištění pracovních úrazů
                                           ………………………………………   145 929,14 Kč

Z přidělené dotace v rámci SIPVZ, tj. celkem 281 760,-- Kč jsme prozatím vyčerpali
- na vzdělávání ped. prac. – /dotace ve výši  47 760,--/     …………   21 300,-- Kč
- konektivitu                     - /dotace ve výši   35 000,--/      …………           0,-- Kč
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- infrastruktura                  - /dotace ve výši 199 000,--/      ………... 199 000,-- Kč -
                                                      - pořízení na výuku 16 ks PC BCS a část.úhr. na licence   
                                         
Z přidělené dotace na realizaci SIPVZ na zajištění připojení škol k internetu, tj. celkem
35 000,-- Kč vyčerpáme v II. pololetí 2006.

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

Celkové náklady DČ činily k 30.6.2006………………………………… 715 210,46 Kč
Celkové výnosy DČ činily k 30.6.2006 ………………………………..1 049 002,32 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = ZISK ……………………………………………………………….333 791,86 Kč 
a po předpokládaném zdanění ………………………………………      324 911,86 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující aktivní činností :  
Výuka výpočetní techniky – kurzy SIPVZ: ......................................          +   30 517,46 Kč
Ubytování osob na DM a v ubytovnách SOU: ……DM Masarykova387  +   36 417,30 Kč V ubytovně SOU 

Osek: …………………………..                                    + 166 088,95 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………………+   95 441,55 Kč
Výuka jízdy traktorem:  …………………………………………………. +     1 495,-- Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………………+     3 831,60 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   …………………………………………………………………333 791,86 Kč

3.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
      

Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 
1) tiskárna HP                 ……………………………                                          3 282,-- Kč
2) tiskárna CANON        …………………………...                                           7 240,-- Kč
3) PC sestava pro progr.bakalář   …………………..                                         18 780,-- Kč
4) radio DVD pro výuku jazyků  …………………..                                            4 550,-- Kč
5) stoly pod PC               ……………………………                                           3 927,-- Kč
6) regálová sestava do archivu  ………………………                                        9 330,-- Kč
7) průtokový ohřívač vody        ………………………                                        6 480,-- Kč
8) Aku vrtačka                           ………………………                                        3 980,-- Kč
9) Koberec a PVC do učeben    ………………………                                       32 042,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
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1)   Oprava elektroinstalace SOU           ………………………………               5 338,-- Kč
2)   Výměna boileru v šk. hosp. Tlustici čp. 28   …………………......                8 313,40 Kč
3)   Oprava topení a rozvodu vody v čp. 100 a 387   ………………….               7 915,68 Kč
4)   Oprava příčky a výměna zárubní v čp.100      …………………….             21 679,-- Kč
5)   Odstranění havarij.stavu kanalizace v čp. 387  ……………………              7 032,50 Kč
6)    Oprava a přidání zásuvek v učebně a dílnách  ……………………              3 826,-- Kč
7)    Malování učebny cizích jazyků                        ……………………              7 200,-- Kč
8)    Revize zařízení v úhrnné výši                          ……………………             57 920,62 Kč
  
3.4 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2006:

účet 31100 -Odběratelé: …....................................119 391,42 Kč. Položky této skladby jsou splatné v 7/2006- 
jedná se o nedoplatky stravného. Pohledávky pochází z daného účetního období.

Účet 31101 – Odběratelé bývalého ŠS Hořovice ..344 113,10 Kč
Dle saldokonta ŠS Hořovice / zrušeného v roce 1999/ je v soudním řízení pohledávka – p. Voříšek – pronájem 

zvířat 344 113,10 Kč.
___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: ........................ 482 512,25 Kč. Pohledávky pochází z daného účetního 

období až na pohledávky vymáhané  soudní cestou:
Fa firmy Elmon Osek v celkové výši .................    49 327,-- Kč za podnájem nebyt.prostor, movitých věcí a 

služeb za r. 2004
Fa  firmy V. Dudl Osek v celkové výši ...............  14 757,50 Kč za podnájem nebyt.prostor od
7/2005 do 2/2006
___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ ……………………  211 091,44 Kč, z toho jsou vymáhané pohledávky  soudním 

řízením: 
Fa 2/99 Špak Vyškov …………………………..  4.100,-- Kč
Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..  3 120,-- Kč  /platba je JUDr.Slavíka-
                                                                               pověřený likvidací OPS SOU Osek /
Ostatní jsou z daného účetního období, předpokládá se řádné uhrazení.

Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………….70 817,44 Kč
Z toho: Sklenář Karel , farma Hořovice,  fa 67/2001 za rozpracovanou výrobu po bývalém ŠS Hořovice ……

…….69.700 Kč – v soudním řízení
U ostatních se předpokládá řádná úhrada.

Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  .........................    36 869,--Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2006 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2006.
___________________________________________________________________________

účet 32101 - Dodavatelé …...................................... 129 676,58 Kč
Faktury z 6/ 2006,  uhrazené v 7/ 2006. 
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účet 32190 - Dodavatelé VHČ …................................ 26 424,62 Kč 
Faktury z 6/ 2006,  uhrazené v 7/ 2006. 

účet 32501 -  Ost. závazky       ………………………           0,-- Kč

účet 32590 – Ost. závazky        ………………………   4 052,44 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – odměny učňů v ciz. org. 6/06, uhrazené v 7/ 2006.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ……… 24 790,-- Kč
Odvedeno v III/IV/2006.

1. Investiční akce a velké opravy

Schválené použití IF v roce 2006 celkem : …….........            1 650 000,-- Kč

Schválené investiční akce:

Úprava interiéru šatny DM……………….. 70 000,-- Kč
Přestavba a regulace kotelny Masarykova čp.387  ..………….    800 000,-- Kč

- z toho 400 000,-- Kč  ze schválená dotacez rozpočtu kraje 
.

Stavba kombinovaného hřiště a jeho oplocení …………            1 005 000,-- Kč
Oprava hraniční zdi pozemku školy ………….. ……                 75 000,-- Kč
Pořízení osobního automobilu           …………………               336 000,-- Kč

- z toho 236 000,-- Kč 
                                                                                  z příjmů z prodeje a 

pronájmu,
                                                                                     schváleno usnesením č.034- 17
                                                                                     /2006 RK z 7.6.2006

Dále byl schválen provozní záměr z příjmů z prodeje a pronájmu usnesením č. 034-17/2006 
RK z 7.6. 2006 na výměnu vstupních vrat budovy školy za nové a oprava

 portálu …………………..  109 800,--Kč,

V měsíci červnu 2006 byla zahájena stavba kombinovaného hřiště s umělým povrchem
včetně oplocení  a 18. 7. 2006 proběhla kolaudace o dokončení stavby.

V měsíci červenci 2006 byla započata další investiční akce „ Přestavba a regulace kotelny
Masarykova 387“. Předpokládaný termín dokončení je na srpen 2006.

2.  Provedení finančních kontrol v roce 2006

V  období  I. pololetí 2006 nebyly provedeny žádné finanční kontroly. Ty proběhly
v  l/2005  a  9/2005.



Střední odborná škola a SOU, Hořovice - výroční zpráva 2005/2006
                                                 

  - 82 -

Fotografie ze zahájení realizace stavby víceúčelového hřiště, ketré bylo nákladem 
necelého 1 mil. Kč realizováno ve školním areálu Palackého náměstí 100 za budovou školní 
jídelny. Hřiště je v provozu od 1.9.2006

Fotografie z realizace přestavby kotelny Masarykova 387.  Byly zrušeny nevyhovující 
plynové kotle 600kW a byla instalována úsporná kaskáda kotlů protherm 4 * 50kW a 
plnoprůtočný výměník ohřevu teplé vody Alpha Laval. Tato akce byla nevyhnutelná. Kdyby 
nebyla realizována, byla by stará kotelna prohlášena za nebezpečnou. 

V níže uvedené tabulce uvádíme výsledky hospodaření k 30.6.2006
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   Skutečnost     k 30.6.2005

Rozpočet upravený (hodnocený rok)

ukazatel hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č. hlavní činnost doplňková č.

1 2 3 4 5 6

1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem 545 719 715
2 56 716 100 101
3            Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) 200 936 210 210
4           Prodané zboží (číslo účtu 504) 0 0 0 0 0 0
5           Opravy a udržování (číslo účtu 511) 119 10 869 20 245 21
6           Cestovné (číslo účtu 512) 50 0 27 0 48 0
7           Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) 0 0 0 0 0 0
8           Ostatní služby (číslo účtu 518) 820 106 921 135 914 130
9           Mzdové náklady (číslo účtu 521) 127 190 189

10            v tom: platy zaměstnanců 87 112 111
11                     ostatní osobní náklady 241 40 125 78 185 78
12          Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 39 57 57
13          Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) 111 0 131 0 109 0
14          Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) 1 3 1 4 1 4
15          Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) 208 4 188 3 209 3
16          Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 389 0 392 0 400 0

17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem 
18 91 0 0 0 68 0
19          Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 959 0 918
20          Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) 0 0 0 0 0 0
21          Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx) 111 0 0 0 545 0
22          Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) 0 0 0 0 0 0
23

0 0 0 0 0 0
24          Tržby z prodeje materiálu (654)
25 0 0 0
26           v tom: příspěvek na provoz 0 0 0
27

28 Hospodářský výsledek  před zdaněním (ř.17 - 1) 458 0 331 889 334
29 Daň z příjmů (číslo účtu 591) 42 9 9
30 Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)
31 Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30) 416 0 322 889 325

32. Doplňkové údaje:
33. Použití prostředků rezervního fondu
34. Přepočtený počet zaměstnanců 64,6 3,0 61,2 3,0
35. Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
36. Systémová investiční dotace (ISPROFIN)

 Skutečnost k  30.6.2006                           
(hodnocený rok)

číslo 
řádku

13 671 13 175 13 817
z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 372 1 467

1 191 1 267

6 990 6 662 6 799
6 749 6 537 6 614

2 420 2 332 2 358

15 076 1 003 13 175 1 050 14 706 1 049
z toho:Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)

1 003 1 050 1 049

         Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého 
majetku (součet účtů 653,652 a 655)

         Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem 13 915 13 175 13 175
13 915 13 175 13 175

                 dotace na neinvestiční náklady související s financováním 
programů evidovaných v ISPROFIN1)

1 405

1 405

17 412,0 7 056,0 18 015,0 6 167,0
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24. Bezpečnost a ochrana zdraví

V září 2005 bylo provedeno opakovací školení o BOZP pro zaměstnance SOŠ a SOU Hořovice 
v souladu s aktualizovanou osnovou dle platných právních předpisů.

Během školního roku byly prováděny bezpečnostním technikem ve spolupráci se zástupci školy 
pravidelné a nepravidelné kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany žáků, studentů, učňů, a to jak 
v praktické,  tak  teoretické výchově.  Ze všech kontrol  byly napsány zápisy,  v případě zjištěných 
závad a nedostatků byly stanoveny odpovědné osoby a termíny odstranění těchto závad.

Vzhledem k povaze výuky jak v oblasti teoretické, tak zvláště praktické (dílny) je nutné věnovat 
zvýšenou pozornost při kontrole BOZP odloučenému pracovišti  učiliště v Oseku-Neptunce. Toto 
potvrdila  i  namátková kontrola KHS Praha,  územní  pracoviště  Beroun,  která proběhla v měsíci 
dubnu  2006.  Ta  ve  svém kontrolním zjištění  upozornila  na  nevyhovující  sociální  a  hygienická 
zařízení.  Pokud by škola tyto závady neodstranila do začátku nového školního roku 2006-2007, 
hrozil ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví zákaz provozu výuky v těchto objektech. Z tohoto 
důvodu rozhodlo vedení školy o provedení úprav v budově jedné z ubytoven na  šatny a sociální 
zařízení pro učně a mistry odborné výuky, a to i přesto, že nemovitý majetek není ani po třech letech 
převeden do vlastnictví Středočeského kraje. 

V měsíci květnu a červnu 2006 byly v   rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 provedeny kontroly ve všech objektech SOŠ a SOU Hořovice a z každé z nich vyhotoven zápis o 
zjištěných závadách a nedostatcích s uvedeným termínem a odpovědností při odstranění. 

V průběhu školního roku 2005-2006 došlo ke dvěma evidovaným úrazům dítěte, žáka a studenta. 
Z toho jeden byl způsoben při tělocviku – poranění kotníku nohy, druhý se stal při praktické výuce 
učňů  –  došlo  k sečné  ráně  na  prstu  pravé  ruky.  Oba  úrazy byly odškodněny v rámci  pojištění 
zodpovědnosti školského zařízení.

U smluvního lékaře závodní preventivní péče jsou prováděny pravidelné prohlídky ke zjištění 
zdravotního stavu pro výkon povolání. 

V rámci výkonu povolání se někteří zaměstnanci zúčastnili  školení o odborné způsobilosti pro 
výkon  práce,  např.  řidiči  referentských  vozidel,  obsluha  kotelny,  obsluha  el.  zařízení.  Zároveň 
odborné firmy uskutečnily revize vyhrazených technických zařízení ve všech objektech školy.

25. Závěr
Uplynulý školní rok lze považovat za úspěšný. Podařilo se zkvalitnit prostředí učeben, kabinetů a 

společných prostor ve škole, škola intenzívně pracovala na zkvalitňování vzdělávací a výchovné 
činnosti, učitelé v tomto školním roce zahájili intenzívní zvyšování své odborné kvalifikace. Škola 
dokončila realizaci počítačové sítě, všichni pedagogové mají přístup do školního informačního 
systému. Podmínky úrovně IT splňují standardy, vyhlášené MŠMT ČR pro rok 2006. 

Rovněž se s úspěchem podařilo zavést nový studijní obor Informatika v ekonomice, který 
alternuje Ekonomiku zemědělství a výživy. Přetrvává problém s naplněností SOU, jeho kapacita je 
naplněna jenom z 88%. Řešení nastává v dojednaných stipendijních programech pro naše učně na 
základě smluv s výrobními podniky. 
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Škola je velmi spokojena s rostoucím zájmem o studium. To se projevuje ve stabilitě zájmu o 
všechny (záměrně různorodé) obory ve škole, hlavně ochranu životního prostředí. Velký zájem o 
informatiku sice připisujeme jejímu čerstvému zavedení ale obor  se svou náplní zdá být 
perspektivním a důstojným nástupcem ekonomiky zemědělství. Škola by ráda otevřela více tříd 
oboru strojírenství, není však doastatek žáků. Právě skutečnost, že regionální školy musí čelit 
stálému snižování populace a tím počtů žáků nás nutí neustále zvyšovat vybavenost a kvalitu. To se 
povedlo právě na součásti střední školy.  

Za velký úspěch považujeme i realizaci sportoviště – víceúčelového hřiště na školním pozemku a 
velkou rekonstrukci kotelny na budovách domova mládeže a učebního pavilonu Masarykova 387. 

Škola se aktivně zapojila do programu autoevaluce školy – programy Vektor, Kvalita a Maturita 
nanečisto 2006. 

Na velmi dobré úrovni pracují školská zařízení – domov mládeže a školní jídelna – viz zprávy. 
Velkým kladem je i postupné naplňování koncepčního záměru – totiž že škola se stává centrem 

vědění pro region. To naplňujeme úzkou spoluprací se sociálními partnery – UP a HK, fyzicky pak 
realizací školení SIPVZ, realizací podnikových odborných kurzů, speciálními kurzy pro svářeče, 
správce IT a podobně. 

Úspěchem jsou  i četná vítězství našich žáků v odborných a sportovních soutěžích, kterých se 
tradičně účastníme, ale to již přesahuje rámec této zprávy. 

Za krok vpřed lze považovat i zapojení do projektů OPRLZ – ekogramotnost pedagogů středních 
škola a modulový program osobního růstu. 

 Tento rok byl po řadě roků, kdy škola řešila materiální podmínky své činnosti, prvním rokem, 
kdy alespoň hlavní složka školy (střední škola) na Palackého náměstí 100 pokračovala v běžné 
školské práci. Prioritou pro ředitelství v materiální oblasti bylo prosazení řešení budoucnosti SOU.

Ekonomicky je škola zisková jak v doplňkové tak i hlavní činnosti. Zisk školy byl rozdělen do 
fondů se zvláštním důrazem na investiční fond tak, aby škola byla schopna reprodukovat a zvyšovat 
své materiálně-technické zázemí. 

Vypracovali: 

Ing. Vladimír Kebert CSc, ředitel školy

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:

Podpis ředitele a razítko školy:

Zprávu četli : 
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