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 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  ZA ŠKOLNÍ ROK 
2006/2007

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  čj.  OŠMS/3056/2001,  následuje  7  dodatků  zřizovací 
listiny, poslední dodatek je č.j: 2483/2006/ŠKO ze dne 17/2/2005

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 čj.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)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství ,  mládeže a 
sportu vydal rozhodnutí čj. 4153/2006/ŠKO o stanovení počtu žáků 
v oboru Informatika v ekonomice dne 15.2.2006 a rozhodnutí čj.  
691/2006/ŠKO o stanovení počtu žáků v oboru Strojírenství, ostatní  
rozhodnutí  MŠMT  ČR  o  kapacitách  dle  dřívějších   předpisů 
zůstávají v platnosti. 
IZO jídelny: 002762871,
IZO domova mládeže: 002814552, 

Kontakty na pracoviště:
(číslo telefonu, faxu, e-

mailová adresa;  www 
stránky )

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

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 

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

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

a ostatních jmenovaných  
zástupců kontakty 

zástupce stat.orgánu (statutární zástupce): Ing. Jiří Hudec
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: Ing. 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: Kopie posledního výpisu z rejstříku škol 
a školských zařízení ze dne 4.1. 2006, tento je v 
souladu s posledním rozhodnutím čj. 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 studijních oborů. K poslední úpravě Rozhodnutí 
o zařazení do rejstříku škol došlo s platností k 1. 9. 2006 v souvislosti se zařazením 
nového oboru 6341M/040 Informatika v ekonomice, jehož kapacita byla stanovena na 120 
žáků. Celková kapacita školy je 570 žáků. Z historického hlediska rekapitulujeme, že tato 
kapacita je součtem kapacity dřívější Střední odborné školy Hořovice a dřívější Střední 
zemědělské školy Hořovice. Při připojení Středního odborného učiliště nebyla kapacita 
školy dále navyšována nad uvedených 570.
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Ve školním roce 2006/2007 nedošlo k žádné změně v rejstříku škol a školských zařízení. 
Pro následující školní rok byla podána nová žádost o povolení zaměření oboru Strojírenství na 
zaměření 004 „Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním. 
Se zahájením výuky tohoto zaměření se počítá od 1.9.2008. 
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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 (to jest dodatcích 1 – 7 ) vymezenu 
doplňkovou činnost, kterou provozuje na základě živnostenských oprávnění. 

Přehled uvádí činnosti, stanovené ve zřizovací listině pro doplňkovou činnost školy a zda 
jsou nebo nejsou v hodnoceném školním roce aktivní: 

1. Hostinská činnost - aktivní
2. Služby - výuka výpočetní techniky - aktivní
3. Vyučování řízení motorových vozidel – částečně aktivní
4. Pořádání školení a kurzů - aktivní
5. Ubytovací služby - aktivní
6. Činnost ekonomických 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 dispozici budovy ve vlastnictví Středočeského kraje, které má
 ve své přímé majetkové správě v souladu se směrnicí č. 48 Středočeského kraje. Kromě 

vlastních budov 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 z nouze. Uvedené prostory jsou určeny k převzetí 
Středočeským krajem ve veřejném zájmu pro činnost naší školy. Úřad pro zastupování státuve 
věcech majetkových však žádost zřizovatele řeší velmi liknavě, pomalu a předmětný majetek 
v důsledku nevyřešených majetkových poměrů nemůže být aktivně spravován školou. Stát se 
o tento svůj majetek přes četné urgence a upozornění školy prakticky vůbec nestará, 
neopravuje a neřeší nastávající havarijní stav. V průběhu roku 2006 byla využita změna 
metodiky UZSVM a pracoviště tohoto úřadu škole převedlo veškerý movitý majetek státu pro 
potřebu kraje. Jde hlavně o všechny stroje strojírenského učiliště a některý drobný majetek.

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou v 
uspokojivém stavu. Všechny uvedené budovy v majetku zřizovatele potřebují provést 
minimálně výměnu oken a zateplovací fasádu. Jinak jsou uvedené budovy po provedených 
vnitřních rekonstrukcích a pro svůj účel využití vyhovují technicky i hygienicky. 
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Materiální vybavení školy jako celku movitými věcmi je celkově nadprůměrné. Škola má 
veškerý movitý majetek, který potřebuje pro svou činnost ve své správě a pravidelně jej podle 
potřeby udržuje.

2.3.1 Učebny v budovách Palackého náměstí 100 SOŠ kapacita 570, v budově č.p. 100 
200 míst, aktuálně 315 + 18 kmenových žáků: 

učebny kmenové:  14
učebny jazykové specializované: 3
učebny výpočetní techniky specializované: 2
kabinety učitelů vyjma ředitelny a ZŘ: 8
ředitelna a zástupce ředitele : 2
kanceláře: 2

2.3.2 Masarykova 387 - budova -kapacita 200 žáků, bez kmenových žáků, jde o budovu 
pro výuku laboratorních a praktických cvičení: 

laboratoře:  
chemická laboratoř.   15 míst  (aktivní trvale)
biologická laboratoř. 16 míst  (aktivní trvale)
váhovna : 6 míst  (aktivní trvale)
elektro-lab/strojní-lab: 14 míst  (aktivní trvale)
písárna TEA: 15 míst  (aktivní trvale)
speciální PC písárna: 15 míst (v provozu od 1.9.2006)  (aktivní trvale)
výpočetní technika: 17 míst  (aktivní trvale)
kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro občasnou výuku teorie 

SOU)
kabinety: 3 8 míst pro učitele   (aktivní trvale)

2.3.3  SOU Osek-Neptunka, č.p. 108 – kapacita 110, obsazeno 82 kmenových žáků
Učebny kmenové    -  4 kmenové celkem 110 míst, bylo obsazeno 82 míst
učebny odborné  -  1 – výpočetní technika, programování CNC (laboratoř CNC) 5 míst
dílny praktického výcviku - zámečnická, kovárna, 
4 obrobny - soustružna, frézárna,    svařovna, zámečnická dílna 

2.34  Kapitolu o materiálně -technických podmínkách výuky doplňujeme krátkou 
fotodokumentací: 

Jak vyplývá z přiložených obrázků, ve škole jako celku se projevuje ostrý kontrast mezi 
hlavními budovami školy v Hořovicích, které jsou v uspokojivém stavu, vybavené a lze 
konstatovat, že budoucích 10 let nebudou vyžadovat zvláštních investic (kromě zateplení, 
výměny části oken a fasády). 

Ostrý kontrast se projevuje vůči pracovišti SOU v Oseku – areál Neptunka 281. Zdejší 
budovy od doby zřízení SOU (1.9.2003) jsou prakticky havarijní. Majitel – stát (spravuje 
UZSVM Beroun) budovy škole pronajímá (s podmínkou jako celek) ale vůbec se o svůj 
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majete nestará a ponechává budovy svému osudu. Současný stav se blíží nutnosti ukončení 
provozu SOU a tím ohrožení samé existence strojírenských oborů jak na SOU tak i na SOŠ, 
což je z hlediska požadavku regionu naprosto nepřípustné. Probíhá řízení o předání do 
majetku kraje, státní úřad však stále hledá nové obstrukce, jak převod oddálit, i když důvody k 
tomu jsou nepochopitelné. Stejně tak i systém mašinérie, která úředně celou věc vyřizuje.

Hlavní budova sídla školy – 
Palackého náměstí 100

Budova školní jídelny ve dvoře 
školy, funkční od roku 2003

Budova „zimní hospodářská 
školy“ z roku 1886 je v současnosti 
používána pro odbornou výuku – odborné 
učebny 

Domov mládeže s kapacitou 90 
lůžek z roku 1983, budovy jsou v 
uspokojivém stavu, vyžadují jen drobnou 
údržbu a opravy.
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Interiér školní jídelny odpovídá stávajícím hygienickým požadavkům. 

Výše popsaný areál  SOU Osek – Neptunka 281. Pohled na budovu 
teoretické výuky. Fotografie vpravo dokumentuje dlouhodobě neřešený stav střechy, 
kdy po každém dešti do učeben zatéká. V takovém prostředí jsme nuceni učit žáky. 
Zatím žádná úřední místa nejsou se školou v součinnosti tento problém uspokojivě 
vyřešit !
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Pohled na budovy dílen SOU Osek. Platí zde stejný popis jako u předchozího. 

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 čj. 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)
6. 6341M/040 Informatika v ekonomice (obor poprvé vyučován od 1.9.2006 počínaje 

prvním ročníkem)
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 2.5 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 90 dálkové
60 denní

23-51-H
zámečník, zám. práce a 
údržba

23-51-H/001
studium denní

Zámečník 24 90

23-52-H Nástrojař, 
nástrojařské práce

23-52-H/001 
studium denní

Nástrojař 24 90

23-56-H
Obráběč kovů, 
obráběčské práce

23-56-H/001
studium denní

Obráběč 
kovů

24 90

26-51-H
Elektrikář, 
elektrotechnické práce

26-51-H/002
studium denní

Elektrikář - 
slaboproud

0 30

Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003je obor Nástrojař. 
Od 1.9.2007 se obnovuje výuka oboru zámečník.. 

3. Součásti školy

3.1.  Součásti školy –   nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů)   a   
naplněnost (k 30. 9. 2006)

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
333 315

82 82

38,606
*/

10,74

Domov mládeže 90 
lůžek 39 39 2,50 15,6

Školní jídelna
1 žáci a dospělí – všechny formy 

studia 

570 
jídel 446 více 

škol
7,30

Odloučené pracoviště
Tlustice č.p. 28

     Používáno k nepravidelné 
praktické výuce

*/P1-04 za 1Q roku 2007
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3.2 Doplňková činnost školy, odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

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 poskytovaného 
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 
hospodářství

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

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
tab. I. : Počet tříd a žáků SŠ  v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2006)

Kód Název
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

žáci 
celkem

z toho 
dívky

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19

1601M
/001 

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí 

32 16 27 19 24 14 29 20 112 69

6341M
/040 

Informatika v 
ekonomice 29 11 0 0 0 0 0 0 29 11

6443M
/002 

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy 

0 0 27 16 11 9 23 18 61 43

2341M
/001 Strojírenství 33 4 24 0 28 3 18 0 103 7

4141M
/001 

Agropodniká
ní 0 0 0 0 10 8 0 0 10 8
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Ia.  Počet tříd v denní formě studia – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2006)

Kód a název oboru Počet žáků Počet
tříd

Průměrný  
počet  

žáků/tř.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 
 23-41-M/001 Strojírenství 103 4 25,75
64-43M/002 Ekonomika zemědělství a výživy 61 2 1/2 25
16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí 112 4 28,50
41-41-M/001 Agropodnikání  10 1/2
6341M/040 Informatika v ekonomice 29 1 30
mezisoučet 315 12
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

23-52-H/001 Nástrojař 82 3 27
mezisoučet 82 3
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
----
---
Celkem 397 15 26,50
Pozn.:  Škole  byl povolen  nový obor  Přírodovědné lyceum.  Nebyl pro  nezájem žáků obor  od  1.9.2006 

otevřen.  Třetí  ročník - třída 3.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. 2006)

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 18 2 9
Celkem DK 18 2 9
1formu studia označte: VČ - večerní,  DK - dálková,  DČ - distanční, KO - kombinovaná 
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III.  Přehled tříd a třídních učitelů všech tříd školy: 

Třída 2006/2007
Obor studia Třídní učitel - učitelka Poznámka

1. A 6341M/040 Informatika v 
ekonomice

Ing. Alena Chlustinová

1. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Mgr. Jana Mertová

1. C 2341M/001 Strojírenství Ing. Václav Šos
2. A 6443M/002 Ekonomika 

zemědělství a výživy
Mgr. Alena Musílková

2. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Mgr. Eva Machová

2. C 2341M/001 Strojírenství Ing. Jan Hrubý
3. A 6443M/002 Ekonomika 

zemědělství a výživy

4141M/001 Agropodnikání

Mgr. Dana Kučerová 2 obory v jedné 
třídě společně

3. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Mgr. Jana Hráchová

3. C 2341M/001 Strojírenství Mgr. Eva Vlčková
4. A 6443M/002 Ekonomika 

zemědělství a výživy
Mgr. Jan Vlček (ml.)

4. B 1601M/001 Ochrana a 
tvorba životního prostředí

Ing. Jana Hudcová

4.SP 2341M/001 Strojírenství Ing. Václav Fryš
2. DS
3. DS

2343L506 Provozní 
technika

Mgr. Jan Vlček (st.) Dálkové 
nástavbové 
studium

1. N 2352H/001 Nástrojař Ing. Ivana Krausová
2. N 2352H/001 Nástrojař Mgr. Josef Zeman
3. N 2352H/001 Nástrojař Ing. Danuše Škvárová

4.1 Údaje o žácích přijatých (přestupy) v průběhu školního roku 2006/2007 do denního 
studia a OFS  (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.) a o žácích, kteří opustili 
školu.
 1. Pavlů Aleš (1. A) – Žák přestupuje k datu 16.října  2006 z oboru 6443M/cestovní ruch na 

obor 6341M/040 Informatika v ekonomice v rámci 1. ročníku studia na základě žádosti 
zákonného zástupce. Protože jde o přestup v rámci 1. ročníku studia, upoští se od 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice - výroční zpráva 2006/2007
                                                 

  - 17 -

přezkoušení s tím, že žák má dostatek prostoru k doplnění rozdílnosti ve vyučovacích 
předmětech.

 2. Sigmund Jan, Půlkrábek Oldřich (1.C) -  Žáci přestupují z prvního ročníku studia oboru 
2341M/001 Strojírenství zdejší školy do prvního ročníku oboru6341M/040 Informatika v 
ekonomice (do 1. A) a současně se  tímto přijímá do  prvního ročníku studia.  Žák dne 4. 
9. 2006 nastoupí do třídy 1.A, třídní učitelka Mgr. Alena Chlustinová 

 3. Kotoučová Adriana (1.B) Žákyně přestupuje z prvního ročníku studia oboru 6443M/002 
Ekonomika zemědělství a výživy zdejší školy do prvního ročníku oboru Ochrana a tvorba 
životního prostředí 1601M/001 a současně tímto opakuje první ročník studia.  Žákyně dne 
4. 9. 2006 nastoupí do třídy 1.B, třídní učitelka Mgr. Jana Mertová 

 4. Klimešová Iveta – (1.B) Žákyně přestupuje ke dni 1.9.2006 na soukromou SOŠ Spálené 
Poříčí, docházka na SOŠ a SOU Hořovice končí dnem 31.8.2006. Přestup je provedena na 
základě oznámení ze dne 25.7.2006  č. dokl. 228/2006. 

 5. Václav Koláček (2.A) žák přijat do vyššího ročníku studia – do druhého ročníku ke dnio 
15.9.2006. Žák měl splněn první ročník oboru Obchodní akademie Beroun. Žák zanechal 
studia v květnu 2007.

 6. Prošek Vojtěch (1.C) Žák na žádost zákonného zástupce ze dne 16.9.2006  přestupuje z 
prvního ročníku oboru Pozemní stavitelství Střední odborné školy a SOU Beroun - Hlinky 
do 1. ročníku oboru 2341M/001 Strojírenství Střední odborné školy a SOU, Hořovice, a to 
ke dni 19. září 2006. Žák nastoupí do třídy 1.C, třídní učitel Ing. Václav Šos.  Vzhledem k 
přestupu na počátku prvního ročníku se upouští od dalších podmínek. 

 7. Hnízdil Ladislav , (3.C) Ke  dni 5.3.2007 končí studium na žádost zákonného zástupce 
jmenovaného žáka. Dle žádosti jsou důvodem ukončení studia osobní důvody žáka. 

 8. Veselý Lukáš (3.A do 2.A) Žák přestupuje z druhého ročníku studia oboru Agropodnikání 
4141M/001 zdejší školy do druhého ročníku oboru Ekonomika zemědělství a výživy 
6443M/002 a současně tímto opakuje druhý ročník studia. Žáku se uznává dosavadní 
absolvování prvního ročníku původního oboru vzdělání. K pokračování ve studiu po 
změně studijního oboru ve druhém ročníku předepisuji  vykonání rozdílových zkoušek. 
Žák vykoná rozdílové zkoušky z anglického jazyka, z ekonomiky a z účetnictví  do 31. 12. 
2005. V případě, že žák tyto zkoušky do stanoveného termínu úspěšně nesloží, toto 
rozhodnutí pozbývá platnosti termínem vykonání zkoušek a jmenovaný k 31. 12. 2005 
přestává být žákem školy. Žák dne 4. 9. 2006 nastoupí do třídy 2. A, třídní učitelka Mgr. 
Alena Musílková. 

 9. Šůlová Zdeňka (1.A) – zanechává studia 1. ročníku oboru 6341M/040 Informatika v 
ekonomice k datu 13.12.2006

 10.Zajíček Ondřej (1.B) – zanechává studia 1. ročníku oboru 1601M001  ke dni 27.11.2006
 11.Zýka Jan (3.C) – zanechává studia 3. ročníku oboru 2341M001 ke dni 5.12.2006
 12.Pištěková  Eva  (1.C) přerušení studia po dobu pobytu v diagnostickém ústavu. K 1.9.2007 

se ke studiu nevrátila
 13.Thao Nguyen Phong (1.C)  přerušení studia od 23.4.2007 z důvodu úrazu. K 1.9.2007 ke 

studiu nenastoupila
 14.Palek Jakub (N1) - vyloučení ze studia pro neomluvené absence ve výuce ke dni nabytí 

právní moci rozhodnutí – 15.3.2007
 15.Ludvík Tomáš (N1) - vyloučení ze studia pro neomluvené absence ve výuce ke dni nabytí 

právní moci rozhodnutí – 15.3.2007
 16.Zdeněk Štěpnička (N2) vyloučen pro velký rozsah neomluvené absence ve výuce
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 17.Nešpor David (N1) -  vyloučení ze studia pro neomluvené absence ve výuce ke dni nabytí 
právní moci rozhodnutí – 15.3.2007

 18.Šmíd Jaroslav (N1) – povolen přestup ze SOU lesnického, Křivoklát do  třídy N1 k datu 
27/11/2006. Žák zanechává studia k 3.1.2007,po dvou měsících docházky.

 19.Ráž Michal (2.N) - přerušeno studium od 1.5.2007 do 31.8.2007. Žák nastoupí ke studiu 
dne 1.9.2007 do třídy 2.N, obor 2352H001 Nástrojař. Zdravotní důvody

 20.Kokni CHálid (N1) zanechává studia k 5.3.2007
 21.Jan Hladký (N2) zanechává studia ke dni 5.1.2007
 22.Jiří Malecký – (N3) přerušuje studium z vážných rodinných důvodů do 1.9.2007
 23.David Čermák (N3) zanechává studia ke dni 2.4.2007 (pozor, nezaměnit  s žákem téhož 

jména v 2.C)
 24. Ráž Michal (2N) přerušuje studium (ke dni 1.5.2007)ze zdravotních důvodů do 1.9.2007

4.3 Následující přehled ukazuje, kolik žáků  dojíždí do školy z     jiných krajů v     denním   
studiu na součásti SOŠ – maturitní obory k 30.6.2007. Údaje za dálkové studium jsou 
zvlášť ve druhé tabulce. 

Tab 1: denní studium
Okres bydliště                          Počet
------------------------------------------------------------------------------
Benešov                                    1
Beroun                                   275
Hradec Králové                             1
Mělník                                     2
Plzeň-jih                                  1
Plzeň-sever                                3
Praha 1                                    1
Praha 10                                   1
Praha 4                                    1
Praha 5                                    2
Praha 6                                    2
Praha 8                                    1
Praha-západ                                6
Příbram                                   32
Rakovník                                   3
Rokycany                                  50
Sokolov                                    1
Teplice                                    1
------------------------------------------------------------------------------
Celkem ve statistice                     384 žáků
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Tab2: dálkové studium

Okres bydliště                          Počet
------------------------------------------------------------------------------
Beroun                                    16
Jičín                                      1
Příbram                                    1
------------------------------------------------------------------------------
Celkem ve statistice                      18 žáků

5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných
 1. Ve  škole  se  nevzdělávají  žádní  žáci,  kteří  mají  úředně  uznané  specifické  potřeby 

vzdělávání.   Ve škole  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. Dyslektici, 
dygrafici, 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.)  
 1. 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. 

 2. Přijímací řízení do 1. ročníku od 1.9.2007 bylo provázeno následujícími specifiky.
 Opět dochází ke snížení počtu žáků , vycházejících z 9. tříd v okrese asi o 50
 Současně dochází k navýšení školské kapacity o soukromou školu cestovního 

ruchu v Berouně
obecně dochází k migraci žáků z okresu Beroun zejména Prahy



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice - výroční zpráva 2006/2007
                                                 

  - 20 -

škola se snažila dodržet vžité podmínky přijímacího řízení a ty sdělovala v 
průběhu podzimu 2006 veřejnosti – tedy přijímací řízení , kdy žáci s průměrem do 
1,50 mají prominutou zkoušku a nad 1,50 píší testy SCIO

v průběhu „náboru“ řada ostatních škol regionu ustoupila od přijímacích 
zkoušek. To se projevilo v nižším počtu přihlášek na naši školu do technického a 
přírodovědného vzdělávání.

Vzhledem k atraktivitě oboru 6341M040 dochází k převisu počtu přihlášek, o 
ostatních oborů je přihlášek nedostatek. Žáci byly do oboru 6341M040 přijati na 
základě pořadí prospěchu ze základní školy. Po dohodě s rodiči žáků  bylo žákům, 
kteří byli „pod čarou“ dohodou nabídnuto studium v jiném oboru ještě před 
zahájením přijímacího řízení. Rodiče po dohodě s žáky změnili obor vzdělání na 
přihlášce. Tím došlo k umístění všech přihlášených žáků v prvním kole kromě 
jednoho žáka, který přihlášku změnil na jinou školu.

Na základě výše uvedené situace ředitelství školy rozhodlo o zrušení přijímacích 
zkoušek a přikročilo jenom k orientačnímu testování jako součásti řízení

Došlo ke zvýšení zájmu o učební obory ve světle nově zavedených stipendijních 
programů pro žáky oboru Zámečník a Nástrojař

 11.V konečném výsledku došlo k naplnění třech tříd maturitních oborů a dvou tříd s výučním 
listem a jedné třídy dálkového nástavbového studia

6.2  Uplatněné  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)  Řada základních škol nedodržela požadavek na lékařské 
potvrzení. Přijatí žáci museli potvrzení dodávat na zvláštním lístku dodatečně.

3. Po obdržení přihlášek k 15.3 škola potvrdí příjem přihlášek a pozvala uchazeče k 
přijímacímu řízení 

4. Přijímací řízení spočíval ve vyhodnocení dosavadního prospěchu žáka a orientačním 
testování

5. Všichni žáci přihlášení v prvním kole byli přijati

6.3      Počty nově přijatých žáků v 1.  a dalších kolech  přijímacího řízení:  
 
Informatika v ekonomice:   28 žáků v prvním kole + 2 žáci v ostatních kolech
Ochrana a tvorba životního prostředí: 19 v prvním kole + 9 žáků v dalších kolech
Strojírenství:  16 žáků v prvním kole, 6 v dalších kolech
Provozní technika-nástavbový maturitní obor: (bude otevřeno po přihlášení 30 
uchazečů) testy OSP + univerzální odborný test - to platí pro denní i dálkovou formu 
studia

I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro 
školní rok 2007/2008 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2007)
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Obory vzdělání podle 
Klasifikace kmenových 
oborů vzdělání

Počet přihlášených Počet přijatých

kód název celkem
dívky z 5.-8. r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinu

d celkem dívky z 5.-8. r. ZŠ z 9. r. ZŠ odjinu
d

1601M001 

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí 

22 14 0 22 0 22 14 0 22 0

2341M001 Strojírenství 16 0 0 16 0 16 0 0 16 0

2352H001 Nástrojař 24 0 0 24 0 24 0 0 24 0

2351H001 Zámečník 13 0 0 13 0 13 0 0 13 0

6341M040 Informatika v 
ekonomice 28 17 0 28 0 28 17 0 28 0

SUMC Celkem-součet 
ř.0101-0120 103 31 0 103 0 103 31 0 103 0

Dálkové studium 2343L506 Provozní technika bylo opětovně vypsáno.  Oproti minulému roku se přihlásilo 
30 uchazečů, všichni byli přijati.

Přírodovědné lyceum – jen 2 přihlášky. Uchazeči souhlasili s převodem do oboru Ochrana  tvorba životního 
prostředí ( přihlášek), které je v rámci specializace upraveno tak, aby se obor více podobal obecnému vzdělávání. 
Proto v tabulce uvádíme už jenom počty do otevřených oborů.

Máme-li opakovaně hodnotit systém přijímacího řízení, dlužno konstatovat, tak jako v 
loňské výroční zprávě,  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. 

O to horší se jeví do roku 2008 uvažované změna, kdy žáci budou podávat více přihlášek na 
různé školy. Dojde k naprosté anarchii a škola při povinnosti dodržet zásady správního  řízení  
nebude do poslední chvíle vědět, na čem je, neboť zre zkušenosti víme, jak  rodiče často 
taktizují a již dnes neoznámí, že dítě, přijaté např. V prvním kole nenastoupí a podávají další  
přihlášky v dalších kolech na atraktivnější školy. K tomu dlužno připomenout, že rodičům za 
takové porušení zásad nehrozí žádná sankce. Z uvedeného důvodu bychom raději ponechali  
systém, platný v hodnoceném školním roce 2006/2007. K tomu opakujeme poznatek z minulé 
výroční zprávy: 

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

a) Maturitní obory denní studium – souhrnná statistika tříd
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Za souhrnnou statistikou následují jednotlivé ročníky s podrobným rozborem jednotlivých tříd podle oborů. U tříd, kde třídní učitelé měli 
zájem o podání slovního hodnocení, je toto uvedeno. 
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7.1  První ročníky maturitních oborů

Dále uvádíme detailní výsledky jednotlivých tříd prvních ročníků maturitních oborů, kde 
lze v tabulce porovnat výsledky jednotlivých žáků. Z důvodu ochrany osobních údajů nelze 
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uveřejnit jména, výsledky žáků jsou však zdrojem představy o kvalitě jednotlivých studentů 
třídy. Z data vydání vysvědčení lze vyčíst, který žák konal opravnou zkoušku. 

7.1.   Porovnání detailních výsledků tříd prvních ročníků dle oborů:  
Závěrečné výsledky tříd  1. ročníků po žácích k 30.8.2007

1.A Informatika v ekonomice, 
třídní učitelka 
Ing. Alena Chlustinová

1.B Ochrana a tvorba 
životního prostředí, třídní  uč. 
Mgr. Jana Mertová

1.C Strojírenství
třídní učitel
Ing. Václav Šos

P=prospěl  5 = neprospěl  V = prospěl s vyznamenáním Pvy= podmíněné vyloučení pŘŠ 
pochvala ředitele školy
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Ke třídě 1.C uvádí třídní učitel, že při vlastní výuce s relativně velkým počtem žáků se 
začala projevovat nekázeň a později nezájem o studium. To se projevilo ve zhoršeném 
prospěchu a postupným odchodem 17 žáků z řad třídy. Z toho 4 žáci přestoupili v rámci školy 
do učebního oboru Nástrojař, první ročník opakuje 6 žáků.  Ostatní žáci zanechali studia, 
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přestoupili nebo byli přijati na jiné školy, vesměs do oborů s výučním listem nebo 
nasoukromé střední školy, kde podle jimi poskytnuté zpětné vazby ze začátku nového 
školního roku je méně náročné studium.

7.2  Druhé ročníky maturitních oborů

Dále uvádíme detailní výsledky jednotlivých tříd druhých ročníků maturitních oborů, kde 
lze v tabulce porovnat výsledky jednotlivých žáků. Z důvodu ochrany osobních údajů nelze 
uveřejnit jména, výsledky žáků jsou však zdrojem představy o kvalitě jednotlivých studentů 
třídy.

Závěrečné výsledky tříd 2. ročníků po žácích k 30.8.2007
2.A Ekonomika zemědělství a 

výživy 
Třídní učitelka Mgr. Alena 

Musílková

2.B Ochrana a tvorba 
životního prostředí, 

Třídní  učitelka
Mgr. Eva Machová

2.C Strojírenství
Třídní učitel 

Ing. Jan Hrubý

K 2. A poznamenává třídní učitelka, že během školního roku zanechal studia na vlastní 
žádost jeden žák, dále do 3. ročníku nepostupují 3 žákyně a opouští školu.  1 žák nesložil 
opravnou zkoušku a požádal o opakování 2. ročníku v oboru Informatika v ekonomice, 
žádosti bylo vyhověno. Kladně je u třídy hodnocena účast na týdenní praxi v ZD Domoušice 
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Závěrečné výsledky tříd 2. ročníků po žácích k 30.8.2007
spojené s novými poznatky v pěstování a ekonomice chmele – ZD pro žáky na praxi konalo 
odborné přednášky a besedy.
P=prospěl  5 = neprospěl  V = prospěl s vyznamenáním Pvy= podmíněné vyloučení pŘŠ 
pochvala ředitele školy dTU = důtka třídního učitele 3 = neuspokojivé chování
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7.3  Třetí ročníky maturitních oborů
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Závěrečné výsledky tříd 3. ročníků po žácích k 30.8.2007
3.A 

Ekonomika zemědělství a 
výživy , Agropodnikání

Třídní učitelka Mgr. Dana 
Kučerová

3.B Ochrana a tvorba 
životního prostředí, 

Třídní  učitelka
Mgr. Jana Hráchová

3.C Strojírenství
Třídní učitelka 

Mgr. Eva Vlčková

Třídu 3. C hodnotí třídní učitelka jako třídu se zodpovědným přístupem ke studiu. Žádné 
závažnější problémy v průběhu roku nenastaly ani v chování. O dobré atmosféře svědčí i 
uskutečnění výletu do střediska adrenalinových sportů s velmi přísným režimem, když žáci 
zde bez problémů dodrželi všechny podmínky. 
P=prospěl  5 = neprospěl  V = prospěl s vyznamenáním Pvy= podmíněné vyloučení pŘŠ= 
pochvala ředitele školy dTU = důtka třídního učitele 3 = neuspokojivé chování
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7.4  Čtvrté ročníky maturitních oborů
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Závěrečné výsledky tříd 4. ročníků po žácích k 30.8.2007
4.A 

Ekonomika zemědělství a 
výživy , 

Třídní učitel Mgr. Jan Vlček

4.B Ochrana a tvorba 
životního prostředí, 

Třídní  učitelka
Ing. Jana Hudcová

4.C Strojírenství
Třídní učitelIng. Václav Fryš

P=prospěl  5 = neprospěl  V = prospěl s vyznamenáním Pvy= podmíněné vyloučení pŘŠ= 
pochvala ředitele školy dTU = důtka třídního učitele 3 = neuspokojivé chování
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7.5  První ročníky oborů s výučním listem

K třídě N1 negativně hodnotí  třídní učitelka skutečnost, že bylo do ročníku přijato více 
žáků, kteří za sebou již měli neúspěšně absolvované ročníky na jiných školách, popřípadě 
opakovali ročník. Tito žáci se obtížně přizpůsobili našemu školnímu řádu, což vyústilo v 
kázeňská opatření z úrovně ředitele školy, včetně podmíněných vyloučení. Někteří žáci sami 
zanechali studia ve vztahu k tomu, že třídní učitelkou bylo nekompromisně vyžadována 
alespoň základní dodržování školního řádu. Pozitivně se naopak projevil přestup neúspěšných 
žáků z maturitního oboru Strojírenství, kteří se bez problémů zapojili do studia a patří k 
obecně kvalitnější polovině třídy. Učitelka významně hodnotí stipendijní program firmy 
Mubea, který finančně motivuje žáky k lepším výkonům a obecně k úspěšnému dokončení 
studia.
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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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Závěrečná tabulka hodnotí obor Nástrojař jako  celek: 
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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
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7.4.1 O maturitních zkouškách 2006/2007

1. Předsedové maturitních a zkušebních komisí 
Předsedové hostující na 
naší škole

třída Předsedové vyslaní z 
naší školy

škola

Ing. Milan Bumerl, CSc 
SOŠ Veselí nad Lužnicí

Třída 4. B , obor 
1601M/001

Ing. Vladimír 
KEBERT, CSc

1. SzeŠ Písek, obor 
Agropodnikání
2. SPŠD Plzeň, obor 
mechanizace a 
služby

Ing. Stanislav Šlapák
SPŠD Plzeň – 
Karlovarská 33

Třída 4. SP, obor 
Strojírenství

Ing. Danuše Škvárová SOŠ Český Brod , 
obor Ekonomika 
zemědělství a výživy

Ing. Marie Bartošová, 
SOŠ Blatná, V 
Jezárkách

Třída 4. A
obor 6443M002

Mgr. Alena Lhotáková SOU Stochov

Mgr. Jiří Kiml,
SOU Stochov

Třída N1
obor Nástrojař

Ing. Jaroslav Nejedlý IŠS Příbram

2.   Témata k písemné  maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury   
pro školní rok 2006/2007,  konané dne 4. dubna 2007, 

(pro denní studium)

Témata pro absolventy denního studia:

1. Reklama kam se podíváš  
- referát nebo úvaha

2. Tady jsem doma – v  Čechách nebo v Evropě
 - vypravování nebo reportáž 

3.  Co nenajdeš v hlavě, najdeš v počítači 
 - fejeton

4. „Dnes je 4. dubna 2067 a já právě dokončuji Zprávu o stavu planety Země.“
- dopis adresovaný dnešnímu maturantovi

  

(pro dálkové studium)
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                 1.  Reklama kam se podíváš
 - referát nebo úvaha

2.    Tady pracuji 
- „manuál“ k doprovodu exkurze po podniku       

- popis

3.    „Ve srovnání s 24 evropskými státy je Česká republika 
bezkonkurenční podle počtu lidí se středním vzděláním. Dosáhly ho 
dvě třetiny obyvatel nad 15 let.“

Průvodce pomaturitním studiem 2007       

- úvaha nad významem studia ( i pro mě )

4.     Tady jsem doma – v Čechách nebo v Evropě
 - vypravování nebo reportáž

O prvních maturitních zkouškách dálkového nástavbového studia píše
 Mgr. Jan Vlček novinový článek pro Podbrdské noviny: 
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Následuje několik fotografií z průběhu maturitních zkoušek 2007:     

Dálkaři třídy 4. DS konají písemnou 
maturitní  zkoušku z Českého jazyka a 
literatury

Stejně tak i studenti třídy 4. B – Zuzana 
Kubecová

Maturitní komise pro 4. B v čele s 
Ing. Milanem Bumerlem, Csc (třetí zleva)

Rozloučení členů komise a maturantů s 
předsedou Ing. Bumerlem (vpravo) po 
úspěšných maturitách třídy 4. B
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8. Chování žáků
I. Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2007)

Druh/typ školy
Hodnocení chování

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

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 z 
ubytování na DM 6

většinou alkohol (požití na 
vycházce), kouření

Vyloučení ze studia 3 Neomluvené absence velkého 
rozsahu na SOU

V škole  se  opět,  podobně jako v minulém školním roce,  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.
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9. Absolventi a jejich další uplatnění

Přehled absolventů k 30.9.2007 -souhrnná tabulka :

Kód a název oboru Absolventi
Žáci/studenti

konající 
zkoušky celkem

Prospěli 
s vyznamenáním Prospěli Neprospě

li

Maturitní  zkouška: Počet / dívky
Strojírenství 12 14 / 0 2 10 2
Ochrana a tvorba ž.p. 28 22 / 19 6 22 0
Ekonomika zem a výživy 18 23 /18 2 16 5
Provozní technika 10 10 / 0 0 10 0
Celkem  :
    58 absolventů denního 

studia + 10 absolventů 
dálkového nástavbového 
studia

65 6 51 8

Celkem 58
Závěrečná zkouška 

(s výučním listem): 22

Nástrojař    22 
absolventů 22 16+6

Celkem 87 6 87 16



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice - výroční zpráva 2006/2007
                                                 

  - 47 -

10. Autoevaluace v rámci školy

Ve školním roce 2007/2008 škola podruhé zpracovává rozsáhlou autoevaluační zprávu. 
Data, která budou ve zprávě použita, vychází z následujících hodnotících a sebehodnotících 
celků: 

10.1 Maturita nanečisto
Škola se zapojila do této evaluační akce. I když CERMAT měl původně zpracovánu 

filosofii evaluace systémově, výsledek a vlastní zkouška co do organizace i obsahu byla 
podrobena velké kritice z řad vlastní školy i profesních sdružení škol, v nichž je škola 
organizována. Učitelé školy absolvovali náročná školení a připravili se na systém opravování 
a hodnocení žákovských prací. Těsně před vlastním průběhem zkoušení CERMAT zcela 
změnil pravidla. Výsledky zkoušek – porovnání mezi školami bylo tímto opatřením zcela 
znehodnoceno, neboť nebylo povinné  zadávat data do centrálního systému. Finanční 
zabezpečení maturity nanečisto bylo naprosto nedostatečné.  Špatným zvládnutím Maturit 
nanečisto 2007 ze strany CERMATU  byla jen demotivace učitelů nejen naší školy a vytvoření 
podmínek pro kritiky nového pojetí maturit.

Škola poskytla do systému všechna potřebná data a má k dispozici porovnání výsledků 
svých žáků s jinými školami téhož typu. Data budou podkladem vlastního hodnocení školy. 

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 ostatní testy využila své vlastní. 

V roce 2006 bylo provedeno navíc testování druhých ročníků z OSP, Č MAT. Velkou 
výhodou byla možnost  vyhodnocení 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 vlastních prostředků. Výhodou je, že se testují žáci 1. ročníků až po 
nástupu do školy a projekt má takto mnohem lepší vypovídací hodnotu než testování v roce 
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. 

V říjnu 2006 a rovněž 2007 škola nakupuje od firmy SCIO testy projektu VEKTOR. 
V roce 2008 budeme poprvé znát přidanou hodnotu, čímž se uzavře první kolo filosofie 
projektu.

10.2 Mapa školy
Firma SCIO jako nezávislá hodnotící autorita provedla na základě objednávky dotazníkové 

šetření mezi rodiči, žáky, pedagogy v šesti hodnotících oblastech a porovnala se školami 
podobného typu. Tato zpráva má hodnotu vnějšího auditu a má vysokou vypovídací hodnotu. 
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11.  Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2006)

Pozn.: 
1) 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).

2) Podrobná analýza absolventů UP Beroun – okres působnosti školy. Z uvedeného vyplývá prakticky nulový počet evidovaných žáků. Čísla, která jsou uvedena patří 
několika problémovým žákům, kteří nemají zájem o zapojení do práce.

Kód okresu IČ IZO Název školy Adresa školy KKOV název oboru

ABS 3 - 
Absolventi podle 
škol a oborů - 
pololetní výkaz, 
1. pololetí 2007 
(1.10.2006 - 
30.4.2007), Úřad 
práce v Berouně

3202 47558504 047558504
Střední odborná škola a 
Střední odborné 
učiliště,Hořovice

Palackého náměstí č.p. 100/17, 
26801 Hořovice (okres: Beroun) 16-01-M/001 Ochrana a tvorba životního prostředí

3202 47558504 047558504
Střední odborná škola a 
Střední odborné 
učiliště,Hořovice

Palackého náměstí č.p. 100/17, 
26801 Hořovice (okres: Beroun) 23-41-M/001 Strojírenství

Celkem Dívek Z Celkem dosažitelní Z Dívek dosažitelní Dosud nepracující
Ukončení školy v 
období od minulého 
výpočtu (7 měs.)

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

3 2 3 2 2 0 2

3 2 3 2 1 0 1

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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Podrobný rozbor evidence absolventů na ÚP v Berouně k   30.9.2007 a k 30.4.2008
   Níže uvedený přehled doporučujeme k prostudování. Z uvedeného vyplývá, že škola prakticky 

neprodukuje nezaměstnané. To dlouhodobě potvrzuje UP Beroun, s nímž škola úzce konzultuje 
všechny kroky  při změnách studijních oborů a naplněnosti školy. Barevně jsou vyznačeny řádky, 
týkající se školy:

Absolventi v evidenci k 30.9. 2007
stupeň vzdělání             stupeň vzdělání 
         - nižší střední              0         - nižší střední
         - nižší střední odborné                    6         - nižší střední odborné
         - střední odborné - vyučen            40         - střední odborné - vyučen
         - střední odb.bez vyučení              0         - střední bez vyučení
         - ÚSV gymnázium              6         - ÚSV gymnázium
         - ÚSO vyuč s mat.            24         - ÚSO vyuč. s mat.
         - ÚSO s maturitou            59         - ÚSO s maturitou
         - VOŠ              6         - VOŠ
         - bakalářské              6         - bakalářské
         - VŠ              7         - VŠ
         - doktorské vzdělání                      - doktorské vzdělání
celkem         154 celkem

Podrobný rozbor - stupeň 
vzdělání

Podrobný rozbor – stupeň vzdělání

nižší střední nižší střední
              - tříletá praktická škola             0              - tříletá praktická škola
celkem             0 celkem
nižší střední odborné             nižší střední odborné
             - elektrotech. práce            0           - cukrářské práce
             - kuchařské práce            2           - kuchařské práce
             - pečovatelské práce            1           - opravářské práce
             - prodavačské práce            1            - prodavačské práce
             - truhlářské práce            1            - truhlářské práce
             - opravářské práce            1            
             - zednické práce            0            - zednické práce
celkem            6 celkem
střední odborné - vyučen             střední odborné - vyučen 
             - aranžér            2              - aranžér
             - nástrojař            2              - nástrojař
             - klempíř            1              - klempíř
             - mechanik el. zařízení            2              - mechanik el.zařízení
             - zámečník            2              - opravář zem. strojů
             - automechanik            5              - automechanik
             - zámečník            0              - zámečník
             - malíř            0              - knihař
             - elektrikář            0              - elektrikář
             - cukrář            1              - cukrář
             - truhlář            4              - truhlář
             - zedník            1              - zedník
             - instalatér            2              - instalatér
             - číšník            0              - číšník
             - kuchař-číšník            3              - kuchař-číšník
             - kuchař            3              - kuchař
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             - prodavač            6              - prodavač
             - kadeřník            5              - kadeřník
             - výtvarné  prace            1          
celkem          40 celkem
Střední odborné bez vyučení Střední odborné bez vyučení
                                     
celkem              0 celkem
ÚSV    gymnázium              6 ÚSV    gymnázium
ÚSO    vyučení s maturitou ÚSO    vyučení s maturitou
            - ekonomika a podnikání              2              - ekonomika a podnikání
            - gastronomie              2                - gastronomie
            - elektrotechnika              1                - elektrotechnika
             - nábytkářství              0                - nábytkářství
             - zahradnictví              0                - zahradnictví
             - stavební provoz              1
             - kosmetička              0                - kosmetička
             - podnikání a oborech              9                - podnikání v oborech
             - organizace a man.                             - organizace a man.
             - provoz obchodu              2                - provoz obchodu
             - obchodník              7                - obchodník

               - strojírenská výroba
celkem            24 celkem
ÚSO s maturitou ÚSO s maturitou
            - elektrotechnika              1              - aplikovaná elektronika
            - strojírenství              3              - strojírenství
            - ekologie              0              - ekologie
            - technický interdiciplin              1              - lesní hospodářství
            - pozemní stavitelství              3              - pozemní stavitelství
            - obchodně prov.p.c.l.              0              - obchodně prov.p.c.l.
            - výpočetní technika              3              - výpočetní technika
            - předškolní pedagogika              0              - předškolní pedagogika
            - provoz,org. a ek.dopr.              8              - provoz org. a ek.dopr.
            - obecné zemědělství              2              - obecné zemědělství
            - technik ve zdravot.              2
            - ošetřovatelství              3              - ošetřovatelství
            - ekonomika a podnikání            12              - ekonomika a podnikání
            - organizace a manag.              1              - technik ve zdravotnict.
            - ekonomika odvětví              3              - ekonomika odvětví
            - hotelnictví a turismus              5              - hotelnictví a turismus
            - veřejnosprávní činnost              6              - veřejnosprávní činnost
            - sociální činnost              3              - sociální činnost
            - bezpečnostně práv. čin.              1              - elektronika
            - pedagogické lyceum              1              - pedagogické lyceum
- výtvarná a uměleckoř. tvorba              1              - výtvarná a uměl. tvorba

             - zahradnicví
celkem            59 celkem

VOŠ VOŠ
- finančnictví a bankovnictví              1 - finančnictví a bankovnictví
- ekonomika a podnikání              2 - rehabilitace
- hotelnictví a turismus              0 - hotelnictví a turismus
- servis a opravy strojů              0 - servis a opravy strojů
- technik ve zdravotnictví              1 - technik ve zdravotnictví
- ošetřovatelství              0 - ošetřovatelství
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- výpočetní systémy              1 - výpočetní systémy
- veřejnosprávní  činnost              1 - sociální činnost
celkem              6 celkem
bakalářské bakalářské
- bezpečnostně právní studia              1
- mezinárodní teritoriální studia              1
- politologie              1
- ekonomika a management               - ekonomika a management
- humanitní studia              1  - humanitní studia
- krajinářství              1  - tělesná výchova a sport
- výtvarné umění              1
celkem              6 celkem

VŠ VŠ
- ekonomika a management              2 - antropologie
- systémové inženýrství a infor.              1 - všeobecné lékařství
- speciální pedagogika              1 - pedagogika
- učitelství pro zákl. školy              1
- mezinárodní teritoriální studia              1 - geodézie a kartografie
- krajinné inženýrství              1 - zemědělské inženýrství
celkem              7 celkem
doktorské vzdělání              0 doktorské vzdělání

             
celkem              0 celkem
celkem absolventů          154 celkem absolventů 

 

Pozoruhodné je srovnání evidovaných mezi školami a obory okresu Beroun. K tomu 
využíváme tabulku poskytnutou Úřadem práce BEROUN, kdy nízký počet evidovaných 
svědčí obecně o dobře nastavené optimalizaci školství v okrese a současně o vysokém 
podílu požadavku trhu práce na absolventy okresních škol: 

Okres BEROUN

Škola , Název oboru
Kód oboru Celkový  počet evidovaných 

absolventů 

Studijní obory - gymnázia

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice

gymnázium 79-41-K 0

Gymnázium Joachima Barranda Beroun

gymnázium 79-41-K 5

celkem K 5

Studijní obory SOŠ a SOU

Obchodní akademie Beroun

ekonomika a podnikání 63-41-M 11

Manažerská akademie Beroun

ekonomika a podnikání 63-41-M 0

veřejnosprávní činnost 68-43-M 6

Střední odborná škola Hořovice

ekonomika a podnikání 63-41-M 0
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strojírenství 23-41-M 3

obecné zemědělství 41-41-M 0

ekonomika odvětví 64-43-M 3

ochrana a tvorba ž. p. 16-01-M 0

Střední pedagogická škola Beroun

pedagogické lyceum 78-42-M 1

předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M 0

Střední zdravotnická škola Beroun

ošetřovatelství 53-41-M 2

SSOŠ cestovního ruchu Beroun

pracovník cestovního ruchu 65-42-M 3

SOŠ a SOU Hlinky - Beroun

provoz a ekonomika dopravy 37-41-M 8

pozemní stavitelství 36-41-M 3

celkem M 40

Studijní obory SOU

Integrovaná střední škola technická Beroun

podnikání v oborech 64-41- L 0

Integrovaná střední škola mládeže Beroun

podnikání v oborech 64-41-L 0

SOŠ a SOU Hlinky - Beroun

podnikání v oborech 64-41-L 6

provoz obchodu 66-41-L 0

obchodník 66-41-L 6

gastronomie 65-41-L 1

Střední odborné učiliště obchodní Beroun

provoz obchodu 66-41-L 0

celkem L 13

Učební obory SOU

Integrovaná střední škola technická Beroun

cukrář 29-54-H 0

truhlář 33-56-H 0

SOŠ a SOU Hlinky - Beroun

klempíř 23-55-H 1

automechanik 23-68-H 4

elektrikář 26-51-H 0

instalatér 36-52-H 2

kuchař - číšník 65-51-H 3

aranžér 66-52-H 2

kuchař 65-52-H 2

truhlář 33-56-H 4
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cukrář 29-54-H 1

prodavač 66-51-H 5

Střední odborné učiliště Buzuluk Komárov

zámečník 23-51-H 0

elektrikář 26-51-H 0

nástrojař 23-52-H 1

celkem H 25

Učební obory OU a U

Odborné učiliště Liteň

zámečník 23-51-E 0

kuchař, kuchařské práce 65-52-E 1

truhlář, truhlářské práce 33-56-E 1

zedník 36-67-E 0

celkem E 2

Učební obory OU a U

Praktická škola Liteň

tříletá praktická škola 78-61-D 0

celkem D 0
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12. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2006) v SOŠ

Jazyk Počet žáků
/studentů

Počet 
skupin

Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně maximálně průměr

Anglický 207 17 10 18 13

Německý 108 17 8 16 12

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2006) v SOU

Jazyk Počet žáků
/studentů

Počet 
skupin

Počty žáků/studentů ve skupině
minimálně maximálně průměr

Anglický 50 6 9 14 11

Německý 32 6 10 15 12

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 6. 2007)

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
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12.2 Výuka angličtiny na SOŠ a SOU Hořovice        
Ve škole končíme výuku 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 budeme i nadále doplňovat gramatické znalosti 
z učebnice gramatikyEssential Grammar in Use (Raymond Murphy; Cambridge University 
Press 2003) a z učebnice Hotline Intermediate. Dále využíváme článků v časopisech a na 
internetu.

 Protože se škola snaží dobře připravit studenty na chystané státní maturity, od začátku 
školního roku 2007 – 2008 se začíná v prvních ročnících učit podle učebnic New 
Opportunities (Patricia Mugglestone, Michael Darris, David Mower; Longman 2006). Pro 
úplné začátečníky volíme úroveň beginner, pro studenty, kteří již angličtinu na základní škole 
měli, jsme vybrali úroveň elementary. 

Ve školním roce 2007 – 2008 dochází také k personálním změnám v sekci výuky 
anglického jazyka. K poslednímu červnu 2007 skončil pracovní poměr ing. Petr Major. Na 
jeho místo nastoupuje Dipl. Fil. Mirjana Zarič-Brajovič a Irena Erfurtová. (pouze na 3 
vyučovací hodiny).

                       Každoročně se snažíme pořádat poznávací zájezd do anglicky hovořících 
zemí, na kterém studenty motivujeme, aby používali angličtinu pro zjišťování různých 
informací, v obchodě či jiných institucích a dále se studenti seznamují se zeměpisnými, 
historickými a kulturními znalostmi o těchto zemích. V září 2007 je uskutečněn zájezd do 
Irské Republiky. Je zaměřen na návštěvu oblastí, které mají spojitost se studijními obory naší 
školy. Pro ekology je to návštěva Killarney – národní park. Strojaři se seznámí s činností 
parních strojů používaných při výrobě whisky a agronomové mají možnost poznat tradiční 
zemědělství ve skanzenu Bunraty a mnoho zároveň sledovat současné zemědělské trendy při 
průjezdu krajinou. 

Mgr. Alena Musílková

13. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Uvádíme stejný text jako v minulé výroční zprávě.  Ve vztahu k ukončení podpory 
SIPVZ byla ukončena školení v únoru 2007. Během podzimu 2006 dokončili 
úroveň P
0 dva učitelé školy, kterým absolvování dosud chybělo. Jinak stav minulého školního 
roku platí i pro tento rok. 

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
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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 15+1 Různé stroje, vše PIII a novější, XP, 
Off2003Std,  OpenOffice,  CAD 
nutno  dovybavit,  zatím po  dvou u 
jednoho PC

Učebna  TEA  –  zpracování 
dokumentů na PC

16+1 Různé stroje od PIII,, Win98, Word 
97, učebna určena jen k výuce psaní 
v  technice  administrativy.  V 
listopadu 2007 bude nový HW

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

Celá  škola  je  zasíťovaná,  síť  je  řízena  třemi  servery.  První  server  zajišťuje  přístup  k 
Internetu a e-mailu, druhý ž server řídí informační systém evidence žáků, účetnictví, pokladnu 
a je souborovým úložištěm. 

Osm různých odborných učeben (i mimo IT učebny)  je vybaveno datovými projektory, 5 
učitelů je vybaveno přenosnými počítači. 

Přístup na Internet je zajištěn linkou 2MBB/256kB * s  -1.  . Škola splnila standard MŠMT 
pro vybavení IT technikou v pro rok 2006. 

14. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k     30. 6. 2007)  

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.

67/59,956 23/20,805 44/37,151

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     1.1. 2007)  

Číslo_prac Jméno_a_příjmení Titul funkce Úvazek(přepočt) Praxe uznaná Datum posledního zápočtu 
započitatelné praxe

              Pedagogové roky dny
7501 Vladimír Kebert Ing,CSc. ředitel SOŠ Hořovice 1,000 20 127 1.1.2007

7403 Jiří Hudec Ing. Statutární zástupce  řed. 
SOŠ Hořovice 1,000 26 122 1.1.2007

8025 Alena Lhotáková Mgr. zástupce ředitele pro praxi 
a SOU 1,000 23 132 1.1.2007

7576 Josef Zeman Mgr. Ved. učitel praxe SOŠ 
(obor 23 +  SOU) 1,000 38 70 1.1.2007

7577/1 Eva Dědková Ing.  Učitelka odb. předmětů 0,476 32 1.1.2007
7604 Jana Hudcová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 31 352 1.1.2007
6701 Ivana Krausová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,904 25 122 1.1.2007

7611 Eva Machová Mgr. učitel(ka) SOŠ a SOU 
Hořovice 1,000 2 0 1.1.2007

7546 Jaroslav Nejedlý Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 21 122 1.1.2007
2405 Dana Škvárová Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 29 153 1.1.2007
1567 Petr Major Ing. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 15 66 1.1.2007
7878 Josef Vacovský Ing. učitel odb. předm 1,000 31 363 1.1.2007
7630 Václav Fryš Ing. učitel odb. předm. 1,000 28 153 1.1.2007
7872 Jaroslav Suchý Ing. učitel odb. předm. 0,333 32 1.1.2007
7451 Miroslav Červenka Ing. učitel odb. předm. 1,000 32 0 1.1.2007
7010 Petr Kadlec p. učitel informatiky 1,000 -2 -225 1.1.2007
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7592 Alena Chlustinová Ing. učitelka odb. předm. 1,000 26 120 1.1.2007
7532 Václav Šos Ing. učitel odb. před 0,976 29 153 1.1.2007
7900 Ivana Horká Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,429 14 360 1.1.2007
2654 Dana Kučerová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 26 341 1.1.2007
6420 Miroslav Karásek Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 26 341 1.1.2007
6696 Jan Vlček Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 17 60 1.1.2007
7632 Patricie Frýbertová Mgr. učitelka(ka) SOŠ Hořovice 0,571 5 47 1.1.2007
2009 Jarmila Vokáčová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,619 18 353 1.1.2007
7531 Karel Pangerl Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,857 24 122 1.1.2007
7808 Jana Mertová Mgr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 1,000 7 72 1.1.2007
7594 Jan Vlček Mgr. učitel všeob. vzd. předm. 1,000 32 1.1.2007
7523 Lumír Kovanda Mgr. učitel všeob. +TV 0,190 19 154 1.1.2007
7652 Eva Vlčková Mgr. učitel všeob. vzděl. př. 1,00 22 5 1.1.2007
7562 Jana Hráchová Mgr. učitelka všeob. vzděl. 1,000 10 265 1.1.2007
7640 Alena Musílková Mgr. učitelka všeob. vzd.  př. 1,00 22 66 1.1.2007
7599 Václav Šíma MVDr. učitel(ka) SOŠ Hořovice 0,333 32 1.1.2007

7891 Pavel Huml p. Ved. odl. Prac. SOŠ 
Hořovice 0,400 32 1.1.2007

7891 Pavel Huml p. učitel předm. praxe 0,600 32 1.1.2007
7495 Oldřich Chlup p. vedoucí vychovatel DM 1,000 21 104 1.1.2007

Vlasta Cisková pí. vychovatelka DM 0,500 32 1.1.2007
2002 Tkáčová Jana pí. vychovatelka DM 1,000 16 206 1.1.2007
8020 Karel Fencl p. Učitel odborné výuky 0,803 31 184 1.1.2007
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8020/1 Karel Fencl p. učitel praxe SOŠ 0,180 31 184 1.1.2007
8021 Alois Crk p. Učitel odborné výuky 0,712 32 1.1.2007
8021/1 Alois Crk p. učitel praxe SOŠ 0,300 32 1.1.2007
DČ - 8026 Jiří Balej p. zam doplňkové činnosti 0,600 20 0 1.1.2007
8016 František Štěpnička p. učitel odborné výuky SOU 0,636 22 0 1.1.2007
8016/1 František Štěpnička p. učitel praxe SOŠ 0,360 22 0 1.1.2007

8015 Milan Kopáček p. učitel odborné výuky - 
"mistr" 0,636 27 184 1.1.2007

8015/3 Milan Kopáček p. učitel odbor předm. 0,095 25 184 1.1.2007
8015/1 Milan Kopáček p. učitel praxe SOŠ 0,280 27 184 1.1.2007

Alois Ungr p. skladník a výdejce nářadí 0,875 32 1.1.2007
7563 Jan Hrubý Ing. učitel odb. předm. 0,857 27 0 1.1.2007
Nepedagogičtí pracovníci

Jan Kačírek p. školník a 
údržbář,domovník 0,500 32 1.1.2007

7774 Marie Štuksová pí. mzdová účetní , 
personalista 1,000 23 292 1.1.2007

7492 Věra Chlustinová pí. uklizečka 1,000 32 1.1.2007
7494 Hrabáková Hana pí. uklizečka DM+SOŠ 1,000 26 349 1.1.2007
2281 Jitka Humlová pí. kuchařka 1,000 11 364 1.1.2007
4231 Hana Lacinová pí vychovatelka DM 0,500 17 122 1.1.2007
2002 Tkáčová Jana pí. vychovateka DM 1,000 16 206 1.1.2007
2287 Jíšová Marie pí. ved. ŠJ SOŠ Hořovice 1,000 32 1.1.2007
2280 Krosová Lenka pí. hlavní kuchařka ŠJ 1,000 32 1.1.2007
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2015 Jaroslava Štětková pí. pom. kuchařka ŠJ 1,000 31 335 1.1.2007
6334 Jiřina Hubičková pí. pom. kuchařka ŠJ 1,000 28 242 1.1.2007
7575 Alena Kačírková pí. pomocná kuchařka ŠJ 1,000 32 0 1.1.2007

Lhotáková Albína pí. kuchařka ŠJ 1,000 20 252 1.1.2007
7326 Jaroslava Moulisová pí. hlavní účetní, rozpočtářka 1,000 30 184 1.1.2007
7593 Václav Krýl p. školník a údržbář 1,000 30 184 1.1.2007
7455 Jaroslava Merklová pí. uklizečka 1,000 32 1.1.2007
4240 Dlouhá Ivana pí. uklizečka 0,850 23 241 1.1.2007
8023 Lenka Kratochvílová pí. uklizečka v SOU 1,000 20 310 1.1.2007
8017 Václav Ungr p. učitel praktického výcviku 0,272 32 1.1.2007
8020/2 Karel Fencl p. brusič kovů 0,100 32 1.1.2007
8017/1 Václav Ungr p. brusič kovů 0,600 32 1.1.2007
7000 Martin Křenek Ing. učitel odborných předmětů 0,190 20 184 1.1.2007
8031 Jaroslav Štěpnička p. provozní elektroúdržbář 0,800 32 1.1.2007

Jitka Štefanová pí. hospodářka SOU 1,000 11 263 1.1.2007
8024 Naděžda Tejčková pí. hospodářka SOŠ a SOU 1,000 30 153 1.1.2007
DČ 8027 Jindřiška Černá pí skladník a výdejce nářadí 0,690 32 1.1.2007
8027/1 Jindřiška Černá pí výdejce stravy 0,310 32 1.1.2007

8026/1 Jiří Balej p. mistr odborné výuky-instr. 
Svařování 0,424 20 0 1.1.2007

6674 Pavel Král p. správce ICT 1,000 4 294 1.1.2007
6004 Petr Kebort p. učitel motorových vozidel 0,095 21 358 1.1.2007

Klimovičová Alena pí vychovatelka DM 0,500 17 315 1.1.2007
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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. 6. 2007)

Počet 
pedagog. 

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 44 2 7 18 13 4 4 44
z toho žen 18 1 6 7 3 1 2 44,3
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I. Aprobovanost výuky dle typových předmětů   (k     30. 6. 2007)  

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

Ing. Jaroslav Nejedlý odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělská ekonomika 

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

SIPVZ-P
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Jméno a příjm. Úplná Jen 

pedagogická
Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti

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 učitelství odborných 
předmětů

elektroinženýr elektrotechnika, výpočetní technika, automatizace, práce s počítačem (SOU)

Ing. Václav  Fryš strojní inženýr, DPS učitelství odborných 
předmětů

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, 

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 učitelství odborných 
předmětů

strojní inženýr kontrola a měření, 
strojírenská technologie, 

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



Střední  odborná  škola a SOU, Hořovice,  -  výroční zpráva  2006/2007
                                                 

  - 67 -
Jméno a příjm. Úplná Jen 

pedagogická
Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti

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 vychovatel DM vychovatel DM nemá stupeň VOŠ, jen 
ÚSO

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

studuje BKL stupeň

p. Karel Fencl ÚSO, DPS praktický výcvik SOU

p. Karel Fencl ÚSO, DPS praxe studijního oboru 
strojírenství

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.J iří Balej ÚSO, DPS instruktor svařování 
-doplňková činnost
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Jméno a příjm. Úplná Jen 

pedagogická
Jen odborná Nevyhobující Vyučuje 

předmětům
DVPP doplňkové 

činnosti

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

absolvent 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 učitelství odborných 
předmětů

odborné předměty 
skupiny oborů 
-zemědělství-stroje a 
zařízení

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 je uvedena v předchozích tabulkách.Počet 
pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo školství,  
včetně uvedení důvodů:

Ing. Petr Major – na základě vlastní výpovědi ukončuje pracovní poměr učitele angličtiny 
ke dni 30.6.2007. Na jeho místo od 1.9.2007 je přijata na trvalý PP absolventka bělěhradské 
univerzity oboru filologie Dipl. Fil. Mirjana Zarič - Brajovič, plně aprobovaná učitelka 
AJ.

K 1.9.2006 za Mgr. Helenu Mrázkovou nastupuje Mgr. Klára Červenková  absolventka 
pražské mat-fyz fakulty – učitelství MAT+FYZ na úvazek 18 hodin týdně. Kolegyně záhy 
odchází na vlastní žádost v rámci zkušební doby. Vedení školy přijalo náhradou Mgr. Ivanu 
Horkou, (aprobace MAT-Fyz a to od 1.11.2006). Část úvazku fyziky rovněž přebírá Ing. 
Jaroslav Suchý, kmenový učitel naší školy v.v.

Alois Crk, dlouholetý učitel odborného výcviku SOU odchází do důchodu. Ve škole však 
působí i nadále jako učitel na částečný úvazek.

K 1.9.2006 nastupuje nový správce IT – Pavel Král,  abs. hořovického gymnázia, absolvent 
kurzu správy sítí. Při zaměstnání zahájil magisterské studium a plánuje další setrvání na 
škole i jako učitel.

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 

ukončili  ve  vzdělávacím  centru  IVP Příbram  studium  učitelské  způsobilosti.  Všichni  uvedené 
studium ukončili a tím jsou plně kvalifikováni k výuce odborných předmětů.

František Štěpnička – učitel praktického výcviku na SOU  úspěšně pokračuje v bakalářském 
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, v něm 
k datu psaní této zprávy úspěšně pokračuje.

Jana Tkáčová (t.č. vychovatelka DM) rozšiřuje svou pedagogickou kvalifikaci na vychovatelství 
specializované na středoškolské studenty a pedagogiku volného času tak, aby byla plně 
kvalifikována pro výkon funkce vychovatelky DM. 
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15.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Mgr. Alena Lhotáková (zástupce ředitele pro praxi) absolvovala během školního roku 
2006/2007 závěrečnou zkoušku  u vzdělávací agentury Fakta, v.o.s a tím ukončila  funkční 
studium FS I – dokončila jej v říjnu 2006

15. 3  Studium k     prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) – kurzy, semináře,   
školení, samostudium

1. Z prostředků DVPP za školní rok 2006-2007

školení - studium účastníci částka – příspěvek školy
doplňkové studium 

vychovatelství  
Jana Tkáčová 4.050,-- Kč

seminář výuky AJ -CERMAT- 
nová Maturita

Mgr. Alena Musílková,
Ing. Petr Major

1.600,-- Kč

Základy racionalizace   práce ve 
strojírenství - 

Ing. Miroslav Červenka 1.200,--

Seminář technického kreslení Ing. Miroslav Červenka, 
Ing. Jan Hrubý

4.800,--

Občanský a společenskovědní 
základ - CERMAT- nová Maturita

Mgr. Miroslav Karásek 350,--

Celkem čerpáno 12.000,-- Kč

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) :
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a) Škola je partnerem projektu OPRLZ - „Ekogramotnost pedagogů středních škol.

V této oblasti aktivně pracuje Ing. Jana Hudcová, která dokončuje studium koordinátorů 
ekologické výchovy. Studium organizuje Klub ekologické výchovy. Členství školy jako přidružené 
školy k UNESCO ve spojení s Klubem ekologické výchovy a řešením projektu  „Ekogramotnost 
pedagogů středních škol“  dává škole velký prostor k organizování četných aktivit, účasti na 
přehlídkách a soutěžích. Ing. Jana Hudcová uvádí následující přehled akcí, do kterých se zapojila. 

Září 2006

Tvorba plánu ekologické výchovy pro naši školu

Říjen 2006
Příprava prací na SEK( Středoškolská ekologická konference)
Účast na SEK se studenty

Listopad   2006  

2) Představení  naší školy a jejích aktivit na Setkání  škol UNESCO v Luhačovicích

3) Studenti 2. ročníku oboru Ochrana a tvorba životního prostředí ( OTŽP) pod vedením 
své učitelky ekologie  vytvořili počítačové prezentace o populaci lidské, živočišné, 
rostlinné a populacích obecně.

4) Žáci po dvojicích si vybrali z těchto čtyř oblastí a vytvořili tak čtrnáct   typů prezentací.  S 
nimi pak seznamovali své spolužáky i některé studenty hořovického  gymnázia.

Prosinec 2006
 Projektový den pro MŠ a ZŠ.  Vyvrcholením byl prezentační den školy pro malé posluchače 

z MŠ a ZŠ Tlustice. Tato akce proběhla v předvánočním čase, kdy naši studenti 3. ročníku OTŽP ve 
spolupráci se svými učiteli připravili soutěže a promítání prezentací.  Příklady soutěží:

● Poznej domácí mazlíčky
● Přiřaď živočichy na mapu světa
● Poznej hospodářská zvířata
● Vyplňování křížovek

Malování . Většina aktivit se týkala živočichů, neboť na nich nebylo těžké tak malým dětem téma 
přiblížit. Děti učitelé rozdělili do skupin většinou podle věku. Každá skupinka shlédla připravené 
počítačové prezentace a všichni prošli soutěžními úkoly, kde byla logicky nastavována různá 
obtížnost. Všechny děti na závěr obdržely drobné ceny a výsledkem byla oboustranná spokojenost.

Leden 2007
Vyhlášení a realizace soutěže Klimatické změny 
Práce zaslány na meteorologický ústav - Praha a spolupořadatelem bylo -Belgické velvyslanectví
Spolu organizace  plesu maturitní třídy 4.B

Únor 2007



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

  - 72 -

Práce na projektu pilotních středních škol
Představení naší školy v Rakousku

Březen 2007
1)Vyhlášení  literární a výtvarné soutěže 
Literární a výtvarná soutěž vyhlašovaná KEV a ZELENÝM KŘÍŽEM ČR :

Téma: Bude mít Země bílou čepici? 
– získali jsme 1. místo v republice – Bára Chovancová 1.B OTŽP

2) Soutěž: Ekologie v zemědělské praxi
Naše studentky obsadily 3. místo
Soutěž se konala na SZEŠ v Táboře

23. Duben 2007
Vyhlášení a zajištění akce:  Ukliďme si město
Vyhlášení a zajištění akce: Milión stromů pro planetu Zemi  - Naši studenti vysadili asi 600 

stromků ve Voj. Lesích viz foto z akce.

Foto ze školní akce „Ukliďme si město“ z 23. dubna 2007
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Květen 2007
Příprava a realizace týdenní praxe na Pálavě

Červen 2007
Příprava a realizace týdenní praxe na Orlíku

Dlouhodobé projekty

1) Návrh a realizace školního arboreta
V současné době je zpracováván generel zeleně ( plán zpracovávají:studentka 4. ročníku Hana 

Černá a učitelka Jana Hudcová)

2) Třídění odpadů
Ve všech budovách školy jsou kontejnery na třídění odpadů.
Studenti oboru OTŽP na počátku školního roku informují své spolužáky

o nutnosti třídit odpad.

3) Péče o pokojové květiny
Samozřejmostí je vedení maturitních prací v průměru 10 ročně, zadání a hodnocení seminárních 

prací 1. ročníku – v průměru 30 prací.
Celoroční práce školního koordinátora včetně publikace výsledků v tisku a tvorby nástěnek apod.
Práce zástupce škol UNESCO s tím související tvorba a vedení dokumentace a prezentace 

výsledků na ročních setkáních škol UNESCO.

V čem to je ?

Čtvrtek, 7. června, krátce před polednem. Do Černínského paláce v Praze, kde sídlí 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, vchází skupinky  dětí a mladých lidí. Většina svátečně 
oblečena. Mezi nimi je i studentka 1. ročníku SOŠ a SOU Hořovice Barbora Chovancová 
z Hořovic.
   V tom paláci totiž probíhá slavnostní vyhlášení X. ročníku výtvarné a literární soutěže na 
téma „Bude mít Země bílou čepici?“ Soutěž každoročně vyhlašuje Klub ekologické výchovy 
se sekretariátem České komise UNESCO.
   A Bára je jednou z oceněných. Ví, jak se umístila, ale i tak je to zvláštní atmosféra. Stane se 
to úplně na závěr všech oceněných. Bářina poezie byla vyhodnocena jako nejlepší ze všech  
v kategorii středních škol. Je první, nejlepší ze všech zaslaných literárních  prací.
   A proč ten titulek? To proto, že první místo získala škola díky svým studentům i v loňském 
a předloňském  roce. Tak do třetice ….

                                                                        Mgr. M. Karásek



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

  - 74 -

Školní akce „Milion stromů pro planetu Zemi“   Žáci sázeli stromky na pozemcích školy i pro 
Vojenské lesy a statky, s.p. 

16.4 Spolupráce se  zaměstnavateli a sociálními partnery regionu
Viz samostatná rozsáhlá zpráva kapitola 22

16.5 Zapojení žáků školy do vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěží, CJL – 
informace o účasti na soutěžích 

1) Oblast českého jazyka a publicistiky:  (Mgr. Dana Kučerová)

Olympiáda CJL – školní kolo, účast 1. B a 2. B; postup do dalšího kola nebyl včas oznámen – 
                              pro příští školní rok již komunikace s koordinátorem dohodnuta.

Cena Maxe Broda – literární soutěž; zadána ve třídách 1. B, 2. B, 3. A; do soutěže zaslány 4
                              práce, 2 z nich porotou kladně ohodnoceny.
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Studenti čtou a píší noviny – projekt mediální výchovy pro studenty 2. ročníku; organizuje 
                              MF DNES; cíle : 1. naučit studenty pracovat s denním tiskem, 
                                                          2. umět  využívat informace obsažené v tisku,
                                                          3. poskytnout studentům prostor k vyjádření svých názorů 
                                                              na stránkách jednoho z největších deníků;
                              účast 2. B.

Bude mít Země bílou čepici? – zadáno ve třídách 1. B, 2. B, 3. A;                                              
závěrečné hodnocené umístění MF získala  Barbora Chovancová ( 1. B ), studentka oboru 

Ochrana a tvorba ž.p. .    

Soutěž Ekologie v zemědělské praxi velmi dobře dopadla i pro studentky 4. A oboru 
Agropodnikání, které reprezentovali školu na SZeŠ Tábor pod vedením Ing. Jany Hudcové. 
Studentky Monika Illichová, Kristýna Kotková a Gabriela Hájovská se umístily na 2 místě a tím 
velmi překvapily. Viz foto níže. 

Foto ze soutěže „Ekologie v zemědělské praxi“ na SZeŠ Tábor. Naše studentky překvapivě 
obsadily 2. místo. Na snímku  Monika Illichová, Gabriela Hájovská a Kristýna Kotková při 
vyhlášení výsledků soutěže.



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice - výroční zpráva 2006/2007
                                                 

  - 76 -

Ekologická výchova v praxi

16.6  Studenti 3. ročníku v roli učitelů 
Studenti 3.B oboru OTŽP připravili na 12. prosinec 2006 pro děti ze Základní školy 

Tlustice vzdělávací pásmo o životě v různých prostředích – v lese, na louce, v polích atd. Děti 
měly možnost kreslit vše, co o daných věcech věděly a pak si o všem povídaly s našimi 
studenty.  Vyvrcholením příprav tohoto projektového dne byl prezentační den školy pro malé 
posluchače z MŠ a ZŠ Tlustice. Tato akce proběhla v předvánočním čase, kdy naši studenti 3. 
ročníku OTŽP ve spolupráci se svými učiteli připravili soutěže a promítání prezentací. 
Většina aktivit se týkala živočichů, neboť na nich nebylo těžké tak malým dětem téma 
přiblížit. Děti učitelé rozdělili do skupin většinou podle věku. Každá skupinka shlédla 
připravené    počítačové prezentace a všichni prošli soutěžními úkoly, kde byla logicky 
nastavována různá obtížnost.

Akce proběhla s velkým úspěchem, pravděpodobně se připojí i další základní školy.

Foto z návštěvy dětí z tlustické základní koly v ekologické pracovně naší školy

K tomu novinový článek: 

Dne 12.12.2006 uspořádala naše škola SOŠ a SOU Hořovice populárně naučné pásmo pro děti mateřské a 
základní školy v Tlustici na téma „Populace“.

 
Toto pásmo připravili některé profesorky a studenti 3.B naší školy. Děti se nejprve dozvěděly co je to 

populace a potom zábavnou formou prováděly různé úkoly a testy. Kromě toho kreslily různé obrázky o tom co 
se dozvěděly. Všechny děti se s nadšením zapojovaly do celého programu, který byl dosti obsáhlý a celkem 
náročný. Přesto, že to bylo pro děti z počátku neznámé, velmi rychle se zorientovaly a prokázaly značné 
znalosti. A co pásmo obsahovalo ?  Počítačovou projekci  a přednášky studentů 3.B na objasnění tématu 
populací, soutěže a testy na přednesená témata, poznávání různých populací živočichů a jejich zařazování na 
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mapě světa, soutěž o tom, kdo ví čím se zvířata a ptáci živí, kde žijí, jak se pohybují atd., poznávání a 
zařazování mláďat hospodářských zvířat, luštění křížovky na dané téma a nakonec malování obrázků, z nichž 
jsme vybraly ty nejzdařilejší a vystavíme je v naší škole. Celý program trval přes dvě hodiny a příjemně vyplnil  
všem dětem dopoledne. Nakonec byli vyhodnoceni ti nejlepší a všechny děti dostaly malou pozornost.

Myslíme si, že toto pásmo bylo velice pěkné a dětem i učitelkám se líbilo. Zároveň jsme se přesvědčili, že 
máme velmi schopné studenty, kteří pod vedením profesorky ing. Jany Hudcové připravili program zajímavý a 
tak podaný, že děti ( MŠ a ZŠ – 1.-5.ročník) byly schopny vše pochopit a plně se zapojit. Obě strany tak získaly.  
Myslíme si, že takovéto akce jsou velmi potřebné, zvláště v dnešní uspěchané době, a chtěli bychom v nich 
pokračovat 

16.7      Škola udržitelného rozvoje 1. stupně  
Jedním z vyvrcholení dlouhodobé činnosti školy v oblasti ekologie a životního prostředí je 
ocenění školy titulem Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, 
K tomu byl publikován novinový článek pro Podbrdské noviny:

Ocenění pro SOŠ a SOU Hořovice
 Ve středu 10. ledna  se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze konala 

Valná hromada Klubu ekologické výchovy. Byla pořádána u příležitosti Dekády OSN a měla 
slavnostní ráz. Součástí této akce bylo ocenění některých škol a dalších organizací 
angažujících se v oblasti ekologie a environmentální výchovy.

Jednoho z nejvyšších ocenění se dostalo i Střední odborné škole a Střednímu odbornému 
učilišti Hořovice. Byl jí propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.“

Toto celostátní ocenění je dokladem úrovně a kvality, která je environmentální výchově 
věnována nejen při studiu příslušného oboru ale i  při dalších aktivitách školy v dané oblasti.

Ing. Jana Hudcová, Mgr. Miroslav Karásek

16.8 Ekogramotnost pedagogů a žáků středních škol
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“ pod názvem 
Ekogramotnost pedagogů středních škol. Dne 5.9 2007 se konala závěrečná oblastní 
konference projektu, kde došlo k prezentaci akcí školy a dosažených výsledků práce projektu. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a Státním rozpočtem 
České republiky.

 16.9      Prezentační den na SOŠ a SOU Hořovice  
Úterý 13. února se na SOŠ a SOU Hořovice lišilo od normálního vyučovacího dne. Toho 

dopoledne se totiž uskutečnily prezentace prací studentů na téma „Populace“. Jedním 
z důvodů bylo to, že SOŠ je přidruženou  školou UNESCO a současně řešitelem projektu 
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„Pilotní školy Klubu ekologické výchovy a výchova učitelů k udržitelnému rozvoji“. 
Prezentace si připravili studenti 2. ročníku oboru ochrana a tvorba životního prostředí. 
Náměty prací byly různé – od vysvětlení pojmů a termínů až po podrobný popis různých 
forem, typů a druhů populací ( lidé, netopýři, koně, včely…). Prezentaci svého tématu 
uváděli vždy dva studenti a plně při tom využívali počítačů a datového projektoru.

Vedle studentů SOŠ shlédli prezentace i studenti 2. ročníku místního gymnázia.

Především organizačně a odborně celou akci zajistila a připravila Ing. Jana Hudcová.

Prezentace ukázala, jakou formou je možné poznat některé součásti našeho života, že je 
možno aktivně se podílet na vzdělávání a také se nebát vystoupit před veřejností a 
prezentovat svoji práci.  Studenti SOŠ a SOU tak předvedli, že ekologie a životní prostředí 
nejsou jen nějaké slovní proklamace.

Mgr. Miroslav Karásek

 

P.S.  Podobná prezentace proběhla koncem minulého roku pro žáky MŠ a ZŠ Tlustice.
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Ze závěrečné konference projektu Ekogramotnost pedagogů středních škol. Přítomni byli i 
hosté – Mgr. Ingrid Vavřínková za Středočeský kraj, Doc.Dana Švecová z Př.F UK Praha, 
RNDr.Danuše Kvasničková, vedouci Klubu ekologické výchovy, starosta města Hořovice 
RNDr. Luboš Čížek.

Mimo jiné na konferenci zazněl příspěvek našeho kolegy Mgr. Miroslava Karáska, 
který uvádíme v této zprávě: 

Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté, dámy pánové. 
 dovolte mi, abych se ve svém vystoupení zmínil o tématu, které nejen já,ale i snad všichni  

považujeme za nezbytnou součást výchovy a vzdělávání, a je to praktická činnost, praxe.

 Školy našeho typu se neobejdou bez této formy výuky.

 Mě, češtináře, nikdy nenapadlo, že se zapojím do této metody výuky, navíc v oboru, který, jen na  
první pohled, je vzdálen humanitnímu směru.

Když se na škole zavedl studijní obor OTŽP, nějak neformálně se objevily u některých z nás úvahy:  
“Jak že asi s praxí?“ A znáte to. Dobré nápady se rodí náhle, nečekaně, snad až překvapivě. Tehdy 
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byla zima, já s dětmi na lyžích v Krkonoších. Najednou blesk z čistého nebe:“ Krkonoše, pestrá  
příroda ( ani potuchy po nějaké odbornosti ), chata, kde je možné pobývat, navíc majitel z Hořovic.  
Co víc?“ Výsledek konzultace tohoto nápadu s Ing. Hudcovou byl předem znám, na řadě bylo vedení  
školy s entuziasmem pana ředitele….

Krkonoše byly první vlaštovkou mezi ekologickými praxemi. Jen tak mimochodem – s odstupem 
času můžeme porovnávat, ale spolupráce se Správou Knapu, Ing. Gebasem, p. Plecháčem, Vaňkem a 
dalšími je bezkonkurenčně nejlepší. Jejich přednášky, promítání, terénní exkurze … V některých 
místech se z přednášek a exkurzí stává podnikání. „Chcete to, tak si to zaplaťte.“ 

Týden u Špindlerova Mlýna byl kamínkem, který spustil menší lavinu. Najednou byly Krkonoše  
málo, ne, že by byly menší. Ale stáli jsme před otázkou, jak dál. Vlastně kam dál.

Nastalo hledání optimálního ( z přírodního, odborného i finančního aspektu, i z hlediska 
personálního zajištění pedagogy …) 

Takže z CHKO Křivoklátskou se přes Lužické hory, České Švýcarsko nakonec stala CHKO Pálava  
a částečně NP Podyjí na jižní Moravě. Z práce v lese v Horní Plané na Lipně stala práce na 
chmelnici.

Ona zmíněná lavina se tak postupem času srovnala a dostala fazonu a vyústila v systém  
ekologických praxí. 

Současný stav týdenních ekologických praxí je následující:

1. ročník chmel Horská Kvilda v NP Šumava

2. ročník Krkonošský národní park CHKO Pálava, NP Podyjí

3. ročník Orlík (botanika) individuální praxe

4. ročník 2 týdny individuální praxe

 O všech praxích  vede každý student záznamy v Deníku praxe.

 Především první čtyři praxe ( obzvlášť ty ve 2. ročníku ) si vyžádaly a vyžadují snad nejvíc času na 
přípravu – organizační zajištění ( kdo pojede ) , odbornost praxí ( vlastními silami nebo ve spolupráci  
s místními ), technická ( doprava ) atp. Samotnou kapitolou by byla otázka finanční náročnosti.

Exkurze, praxe jsou postaveny na putování a turistice ( tzv. hvězdicový charakter ). Sněžka za námi 
do učebny nepřijde a vyhlídka na Hardegg také ne. Takže na Pálavě  pěšky urazit 63 km  a za dva 
týdny v Krkonoších dalších 95 …

Vím, že věci, které jsem tu zmínil, řada z vás zná, připravuje je, účastní se jich a ví, o čem to  
všechno je a co to obnáší. Je to náročné, odpovědné …. a nevím co ještě.
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Ale nic nám nezaplatí to, když stojíte u Pančavského vodopádu na hraně Labského dolu a slyšíte  
studentova slova :“ Kdybych už nic jiného neviděl, tak tohle za to stojí!“

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

viz dále –  souhrnná zpráva Mgr. Dany Kučerové v bodě 19.1 - 19.3

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 10.11.2006 (pá) ; 11.11.2006 (so) ; 9.12.2006 
(so) ;13.1. 2007(so); 10.2. 2007(so) ; Den otevřených dveří v SOU se konal: 19.11.2005 (od 
9,00 do 12,00 hodin). Škola pravidelně informuje veřejnost o své činnosti na svých webových 
stránkách www. soshorovice.cz. Škola v září 2006 zahájila činnost informačního portálu pro 
rodiče a žáky, který sděluje hodnocení žáků pomocí Internetu. Tento portál je vesměs 
pozitivně hodnocen.

17.2  Výstavy   „Vzdělání a řemeslo“ v     Českých Budějovicích   

V září 2006 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   odborní učitelé Ing. Josef Vacovský 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. Problémem je 
vysoká  náročnost  přípravy  expozice.  Výstavu  chápeme  jako  prestižní  záležitost  i  když 
nepřináší žádaný efekt v přímém přihlášení žáků na školu.
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Učitel  odborného  výcviku  Milan  Kopáček  se  studentem  Lukášem  Mikelem  (4.  SP)  při 
prezentaci školy v Českých Budějovicích. 

Naše expozice  vešla v povědomí po celém výstavišti i tím, že jsme šikovnost našich žáků 
prezentovali  jako  minulý  rok  asi  1000  kusy  drátěných  hlavolamů,  které  mnohým 
návštěvníkům zamotaly hlavu. V  neposlední řadě musíme podotknout, že naše škola byla 
opět jediná, která zde vystavovala z okresu Beroun.

17.3  Soutěž odborných dovedností pro žáky základních škol – 8. listopad 2006
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 54 žáků z 11 základních škol regionu.

Filosofií této soutěže je popularizace technického vzdělávání ať maturitního neboi s 
výučním listem. 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  (BUZULUK,  MUBEA,  KOSTAL, 

SCHWAZMŰLLER, NOVAPOL, AXA 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.

Vítězi se stali žáci ZŠ Strašice.
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Žáci ZŠ soutěží v ručním zpracování kovů za 
dohledu  učitele  praktického  výviku  Karla 
Fencla. 

p.Václav  Ungr  vede  soutěžící  v  kategorii 
elektro.

18. Další vzdělávání ve škole v     rámci celoživotního učení  
18.1 Svářečská škola SOU

●  Svářečská škola v rámci doplňkové činnosti školy prováděla  základní kurzy – 
135,111,311,141

● úřední zkoušky dle EN 287.1
● periodické doškolení svářečů 

ve školním roce 2006/2007 bylo  pro firmy doškoleno 122  svářečů a 67 svářečů 
absolvovalo  základní kurz dle metody potřebné pro firmu a 24 svářečů absolvovalo úřední 
zkoušky dle EN 287.1

18.2 Kvalifikační kurzy – zaměření kurzů, počet účastníků a absolventů
Škola na požadavek podniků v regionu pořádá odborné kurzy v rámci doplňkové činnosti. 
Během školního roku proběhl  kurz základů čtení technické dokumentace pro Buzuluk 
Komárov – Ing. Miroslav Červenka. 

18.3 IQ AUTO 
Intenzita a kvalita pro automobilový průmysl. Za poslední rok své činnosti se společenství 

rozrostlo o další školy ale hlavně o řadu vzdělávacích akcí pro pedagogy, které pořádají 
partnerské firmy. V průběhu školního roku byla podepsána partnerská smlouva mezi IQ Auto 
a hejtmanem Středočeského kraje. Tím se spolupráci škol dostává oficiální podpory 
zřizovatele.
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Naše škola v rámci projektu má partnerské smlouvy s podniky Kostal,  Buzuluk Komárov a 
s Úřadem práce Beroun, 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 měření v kontrole výrobků a CAD technické kreslení 
pro výše zmíněné podniky. 

Škola získala certifikát 2. stupně již v lednu 
2006 a pro IQ auto stále aktivně pracuje.

Předávání certifikátů na 9. valné hromadě IQ 
auto – září 2006 Mladá Boleslav – za pultem 
ředitel projektu Ing. Jiří Herodes a 
náměstkyně hejtmana pro školství Mgr. 
Dagmar Nohýnková, uprostřed ministryně 
školství Miroslava Kopicová.

Tento projekt nadále 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, Schwarzműller) 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
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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, Tabulkové procesory- vyučuje Ing. Vladimír Kebert, CSc
2. CAD - vyučuje Ing. Václav Fryš 
3. Grafika - vyučuje Ing. Vladimír Kebert, CSc 
4. Publikování na webu-vyučuje Ing. Vladimír Kebert, CSc 

Ve školním roce 2006/2007 na samý závěr podpory školení SIPVZ proběhly následující 
kurzy: 

Název modulu Počet absolventů Zahájeno Ukončeno Cena kurzu
Administrativní udělení 
úvodního modulu P 3 1.12.2006 6.12.2006 300,00 Kč

Grafika a digitální fotografie 9 3.11.2006 15.12.2006 2 500,00 Kč
Udělení závěrečného 
certifikátu P (po absolvování 
P0 + 2 x PV)

8 2.11.2006 28.12.2006 0,00 Kč

Úvodní modul P (plný nebo 
individuální plán) 13 2.11.2006 14.12.2006 2 100,00 Kč

Administrativní udělení Z 9 2.11.2006 14.12.2006 300,00 Kč
Publikování na internetu 8 1.11.2006 13.12.2006 2 200,00 Kč
Administrativní udělení Z 4 13.5.2006 13.5.2006 200,00 Kč
Administrativní udělení Z 6 2.2.2006 16.2.2006 300,00 Kč
Administrativní udělení 
úvodního modulu P 3 2.2.2006 16.2.2006 200,00 Kč

Zastavení státní podpory SIPVZ  od března 2007 hodnotíme jako velmi nešťastné 
rozhodnutí. Největší dopad bude mít zastavení SIPVZ na konektivitu a vybavení škol 
hardwarem. Jde o časovanou bombu, neboť neobnovování hardwaru bude mít za následek 
buďto úpadek toho, co již bylo vybudováno nebo drakonické investice po pádu současného 
vybavení škol.

19. Výchovné a kariérní poradenství

19.1 Výchov. poradenství ve škol. roce 2006/2007

- průběžné shromažďování informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ (dopisy 
z jednotlivých škol, dny otevřených dveří, časopis Student in, Úřad práce Beroun, denní 
periodika aj.)

- shromažďování informací o možnostech zaměstnání (jednání se zástupci okolních firem, 
  Úřad práce Beroun, inzerce aj.)
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- zpřístupnění informací o dalším studiu pro studenty na internetu – denně

- individuální konzultace se studenty a jejich rodiči

- informace o aktuálních problémech studentů pedagogům na pravidelných pedagogických
  radách a vždy podle potřeby

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, poradnou pro rodinné vztahy, 
  obvodními lékaři aj. při řešení vzniklých problémů mezi studenty

- spolupráce s vedením školy v oblasti výchovného působení na studenty

- účast na seminářích pro výchovné poradce (např. v Pedagogicko-psychologické poradně
  v Hořovicích)

- kontakt s Úřadem práce v Berouně (VOŠ, VŠ, volná pracovní místa)

- organizace besed a náborů spojených s volbou povolání a zaměstnání

- účast na třídních schůzkách pro volbu povolání na ZŠ

- komunikace a spolupráce s dalšími výchovnými poradci na škole

- instruktáž pro maturanty o vyplňování formulářů přihlášek ke studiu na VŠ a VOŠ

- beseda a testy dalšího uplatnění studentů 3. a 4. ročníků na ÚP v Berouně

19.2 Akce v působnosti výchovného poradce ve škol. roce 2006/07:

4. – 6. září 2006 GO kurz pro studenty 1. ročníků 
Místo konání: Orlík, Rakovice
Celkem studentů: 85

19. září 2006         4. ročník celostátní sbírky pro podporu nevidomých
 „SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 8 dvojic ze třídy 3. A.
Celkový výtěžek Kč 24.662,50

6. listopadu 2006 „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“
(Program Ministerstva zdravotnictví ČR)
Projekt nazvaný „nebojím se svého těla“ byl určený pro studentky 1. a 

2. ročníku a byl zaměřený na prevenci karcinomu prsu

1. prosince 2006 Červená stužka (Světový den boje proti AIDS) – celostátní sbírka
Akce se zúčastnilo 11 dvojic ze třídy 3. A
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Celkový výtěžek Kč 12.778,50

9. ledna 2007 ÚP Beroun
10. ledna 2007 Seznámení s činností IPS, ÚP, informace o situaci na trhu práce 
16. ledna 2007 v regionu, zákonu o zaměstnanosti, právním minimem před vstupem

do zaměstnání, možnostmi dalšího studia na VOŠ, VŠ a v zahraničí
- pro studenty 4. A, 4. B a 4. C

14. února 2007 Přednáška a beseda o HIV/AIDS s člověkem HIV pozitivním
(v rámci zapojení školy do celostátního projektu „Prevence HIV/AIDS–

 studující a učňovská mládež
- pro studenty 1. A, 1. C, 2. A a 2. C

7. března 2007 Beseda s ředitelem Komerční banky Hořovice na téma 
bankovnictví
- pro studenty 2. A a 4. SP

12. března 2007 Přednáška firmy SCIO – „Národní srovnávací zkoušky“
- pro studenty ročníků

23. března 2007 Přednáška „Zdraví, životní styl, obezita“
„Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“
(Program Ministerstva zdravotnictví ČR)
- pro studenty 2. a 3. ročníků

4. dubna 2007 Beseda  o pojišťovnictví s ředitelem Komerční banky Hořovice a 
pracovníky z pobočky Kladno

- pro studenty 2. A a 4. SP

2. dubna 2007 Výchovně – vzdělávací program „S tebou o tobě“
– časopis a hygienické balíčky pro dívky 1. ročníku

Březen 2007 Celostátní sbírka „FOND SIDUS“  pro dětské pacienty 
s onkologickým onemocněním
Akce se zúčastnili 2 studenti třídy 3. A
Výtěžek Kč 1.972,--

23. dubna 2007 Akce „Ukliďme svět“ – úklid  našeho města 
- zúčastnila se celá škola

16. května 2007 Český den proti rakovině
Zúčastnilo se 5 dvojic studentů 3. A
Celkový výtěžek Kč 11.030,--

Ing. Alena Chlustinová, výchovný poradce
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19. 3 Prevence sociálně – patologických jevů a spolupráce s odbornými pracovišti     –   zp   
ráva   k  2 7.  6.  2 0 0 7

     V průběhu prosince 2006 a ledna 2007 byl ve škole proveden plošný výzkum nazvaný 
Drogy a volný čas; na základě tohoto šetření pak byly stanoveny cíle strategie primární 
prevence SPJ na šk. rok O6 – O7. Dle výsledků tohoto šetření lze konstatovat, že na

a) SOŠ je příznivé psychosociální klima, což potvrdilo absenci šikany v celém spektru 
dotázaných studentů ( do té doby realizované programy byly zaměřeny právě na 
prevenci šikany a na vedení studentů k toleranci; 

 pozn. : v závěru letošního šk. roku se v jedné třídě 1. ročníku začala šikana projevovat; byla 
řešena v duchu Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy   k prevenci a 
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 14514/2000-51 a ve spolupráci 
třídní učitel – metodik prevence – ředitel školy);
● celková spokojenost studentů na SOŠ je přes 80 %;
●  43 % studentů vůbec nekouří, avšak 80 % studentů připustilo, že již byli opilí; 
● také  úroveň informovanosti ohledně drog se prokázala jako dobrá, o návykovosti drog 

mají   studenti dobrou představu, přiznávají i vlastní zkušenosti s drogami; po alkoholu a 
dal-

            ších drogách sahají zejména v případě krizové situace a ze zvědavosti;
b) v SOU je psychosociální klima méně příznivé, šetření potvrdilo nízkou „přizpůsobivost“ 

učňů vůči škole; 
● 30 % učňů tvrdí, že vůbec nekouří; 
● zkušenost s alkoholem je však dle šetření stoprocentní, je zde také větší počet 

„opíjejících se“; informovanost ohledně drog je na standardní úrovni, 
● přesto marihuanu jako silně návykovou látku vnímá pouze 25 % dotázaných; 
● je přiznána i zkušenost s lysohlávkami a hašišem; jako důvod experimentování je zde 

uváděna hlavně zvědavost, následuje ( s velkým odstupem ) krizová situace.

     Díky zjištěným skutečnostem jsme se na jaře 2007 zaměřili  v akcích vzdělávacího a 
zážitkového charakteru  na prevenci závislostí. 

     V podzimních měsících se na SOU ještě chceme věnovat pilotážnímu programu pro 
SOU „K čemu potřebujeme zákony“ – jedná se o prevenci trestných činů mladistvých. 

Mgr. Dana Kučerová, výchovný poradce zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů

19.2   Kurzy Go! pro první ročníky školy- h  odnotící zpráva školního roku 2006/2007  

 Zpracoval :  C H L U P  Oldřich, vedoucí vychovatel DM

V termínu od 4.  září  do 6.  září  2006 pořádala Střední  odborná škola a SOU Hořovice, 
Palackého náměstí 100, 268 00 Hořovice GO kurz pro studenty prvních ročníků studijních 
oborů – Strojírenství a Informatika v ekonomii.

GO  kurz  by zaměřen  na  seznámení  se  studentů  v jednotlivých  třídách  a  na  vytvoření 
základního rámce třídních kolektivů  s ohledem na kvalitu  tohoto  základu a  se  snahou na 
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prevenci  a  případné  základní  odbourání  různých  zárodků  patologických  jevů  v těchto 
kolektivech. 

Místem konání GO kurzu bylo rekreační středisko v obci Orlík nad Vltavou ( majitel p. 
Ivan  Kozák  ).  Na  místo  pobytu byli  studenti  dopraveni  2  autobusy.  Kurzu  se  zúčastnilo 
celkem  56  studentů,  z toho  28  z oboru  strojního  a  28  z oboru  informatiky  v  ekonomii. 
Studenti  byli  ubytováni  ve  dvou  až  čtyřlůžkových  pokojích  se   společným  sociálním 
zařízením. Objekt je situován cca 500 metrů od obce a má okolo sebe rozsáhlý soukromý 
pozemek kvalitně upravený jako park a sportoviště,  včetně venkovního bazénu. Celý areál byl 
po celou dobu pobytu studentům plně k dispozici. Strava byla hotelového typu čtyřikrát denně 
bez obsluhy. Pitný režim zajištěn.

Personální zajištění:
Vedoucí akce -    Chlup Oldřich SOŠ Hořovice
Pedagogické zajištění - třídní učitelé Ing. Chlustinová Alena  a   Ing. Šos Václav
Zdravotník - Chlup Oldřich
Výpomoc - 4 studenti IV. ročníků 

Program :
4. září

-dopoledne - 10.00 odjezd od školy, ubytování, seznámení s rekr. zařízením, 
organizační věci, denní řád apod..
odpoledne :
1. - Besedy po třídách :- Mgr J.Sixta -  téma kolektiv- 
2. - řed.školy Ing. V. Kebert CSc. a   třídní učitelé - téma 
3. škola a studium.
4. Kolektivní kontaktní hry po třídách, lanové aktivity.
5. (  čtverec,  kosodřevina,  laťka,  apod.)  -  zaměření  -kolektivní  činnost,  verbální  i 

neverbální komunikace, osobní kontakt.
6. Prohlídka technické zajímavosti - Žďákovský most.
7. Večer - Vycházka po okolí - Vyhlídka - návrat po třídách s třídními učiteli, tvorba 

mapy cesty - kreativní kolektivní činnost.
5. září

dopoledne -Hra  –  „Limeriky"  -  zaměření  na  komunikaci,  organizaci  práce 
kolektivu a procvičování krátkodobé paměti.

   Odpoledne - Projížďka lodí po Orlickém jezeře.
– prohlídka  zámeckého parku a  obce  Orlík  nad Vltavou.  Hra  –  „Den Trifidů“  – 

zaměření  na  spolupráci  kolektivu,  verbální  a  neverbální  komunikaci,  pohyb 
terénem a vzájemnou důvěru.
Večer - Kolektivní hry po třídách - fotbal, nohejbal.

-    Noční  hra  -  „Odrazky“ -  znak školy -  zaměření  na komunikaci  a  spolupráci,  
orientace v prostoru za ztížených podmínek.

Průběh pobytu:
Hlavní náplní bylo vytvoření základu třídních kolektivů na zdravém základu a připravení 

tohoto základu na další růst a formování kolektivu. Dále pak vzájemné poznání studentů a 
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vytvoření jejich vzájemných kladných, přátelských a kolektivních vazeb. Součástí pobytu bylo 
i poznávání okolí místa pobytu – Zámek Orlík a přilehlé parky, obec Orlík, technický objekt – 
Žďákovský most, Orlická přehrada. 

Zdravotní hodnocení :
V průběhu pobytu a cesty nebyl zaznamenán žádný závažný úraz či onemocnění, které by si 

vyžádalo lékařský zákrok. 

Závěrečné hodnocení:
GO  kurz  lze  hodnotit  kladně.  Podařilo  se  dosáhnout  vzájemného  seznámení  studentů 

zajímavou formou a lze konstatovat, že v průběhu kurzu bylo v jednotlivých třídách vytvořeno 
jádro zdravého kolektivu, na kterém bude možno vytvářet a formovat další širší kolektiv a 
formovat  vazby uvnitř  tohoto  kolektivu.  GO kurz  splnil  očekávání  účastníků.  K zajištění 
dopravy, pobytu a péče o účastníky nebylo v průběhu kurzu žádných připomínek.

Kurz Go! 2006 – Orlík. Nahoře třída 1. C s třídním učitelem Ing. V. Šosem, vpravo žáci 
stejné třídy při kontaktních hrách. 
Dole – lektory kurzu jsou i zkušení studenti 4. ročníku i absolventi, kteří již odmaturovali.
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19. 3 Činnost domova mládeže ve školním roce 2006-2007
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20.  Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2006/2007
Marie Jíšová, vedoucí jídelny

Školní jídelna ve školním roce 2006-2007 stravovala 451 strávníků (kapacita je 570 jídel), 
z toho 33 internátních strávníků s celodenní stravou, 53 žáků jiných škol (stejného 
zřizovatele), 247 žáků vlastní školy, ostaní pak zaměstnanci škol (vše škol jednoho 
zřizovatele).

Pro 48 strávníků je strava dovážena do dvou výdejen – na SOU – Osek – Neptunka, dále do 
výdejny školy pro děti s více vadami v Žebráku. 

Za školní rok bylo uvařeno: 
4914 snídaní
9075 svačin
56518 obědů
4914 večeří
Doplňková činnost jídelny vaří pro zaměstnance škol – Speciální škola Žebrák, ZUŠ 

Hořovice, Základní (speciální) škola Hořovice, a vlastní školy.
Z provozních opatření za školní rok uvádíme:
nákup záclon: 1750,-- Kč, konzole: 2,100,-- Kč, ubrusy: 4.285,-- Kč, Příbory, nerez nádobí, 

nerez skříňka, pizza nůž 26.990,-- Kč, vozík 13.100,--Kč, Talíře, hrnky: 5.000,--Kč, ruční 
šlehač: 419,--Kč, Nástěnné hodiny: 300,--Kč. 

Provedena preventivní deratizace, provedeny běžné opravy instalací, revize hasičských 
přístrojů, opravy zařízení. 

V červenci realizována reklamace stavby z roku 2003 firmě Hora Company Kladno – 
výměna dveří a oprava vlhkých zdí – izolace. 

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

Ve školním roce 2006/2007 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 2005 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.

Poslední protokol má čj.  56/S/2005 ze dne 11.11.2005
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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  jako  novou  investici  na  pracovišti 
Tlustice 28. Řešení vyžaduje investiční prostředky ve výši cca 25 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. 
Přes intenzívní jednání a opakované urgence školy nikdo (zřizovatel ani stát) problém 
zatím neřeší.

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

22.1  Zahájení  realizace stipendijních programů pro technické vzdělávání.  

Za jeden z hlavních úspěchů školy v hodnoceném školním roce považujeme realizaci 
stipendijních programů. 

Ve vztahu k akutnímu nedostatku pracovních sil místních výrobních podniků dochází v 
rámci programu IQ auto i mimo něj k navazování velmi úzké spolupráce školy a podniků. 
Spolupráce spočívá hlavně ve vzdělávání budoucích zaměstnanců strojírenských podniků - 
„jim na míru“.  Do programů se zapojili podniky Mubea, Buzuluk, Kostal, Schwarzmüller a 
připravují se další. Na následujících zprávách je představen princip stipendijních programů 
pro naše žáky. 

Výstupem tohoto programu je jednak motivovaný žák, jednak program praxe je zaměřen na 
budoucího zaměstnavatele žáka – tedy adaptace v budoucím pracovišti a hlavně zajištění 
práce po absolvování školy nejméně na dalších 5 let. To způsobilo efekt, že škola prakticky 
nevykazuje žádné nezaměstnané. Druhým efektem je silná motivace žáků, jejich lepší chování 
a výsledky ve vzdělávání, neboť výše stipendia se odvíjí i od jejich prospěchu.

Níže se představí podniky Mubea a Buzuluk Komárov. 
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Například dále uvádíme text příspěvku představitele firmy Mubea, s.r.o, Ing. Lubomíra 
Jandy: 

Spolupráce firmy Mubea Žebrák se SOŠ a SOU Hořovice

     Úvodem - představení společnosti Mubea:

     Firma Mubea je mezinárodní strojírenský koncern a je jedním z nejvýznamnějších celo-
světových automobilových dodavatelů. Mateřská firma má sídlo v německém Attendornu.
V roce 1916 byla založena pány Muhrem a Benderem. Postupem doby získala světové 

uzná-
ní ve vývoji a výrobě pružin a dalších různých pružících a upínacích dílů, napínacích systé-
mů hnacích řemenů a to vše převážně pro automobilový průmysl. Postupně byly vybudová-
ny dceřinné společnosti v Německu, USA, Švýcarsku, Itálii, Francii, Španělsku, Velké Bri-
tánii, Belgii, Japonsku, Brazílii, Číně, Jihoafrické republice, Mexiku a České republice, kde
v současné době sídlí tři dceřinné společnosti: Mubea spol. s r.o. Žebrák (od roku 1994), 

Mu
bea - HZP spol. s r.o. Prostějov (od roku 1998) a Mubea IT Spring Wire spol. s r.o. 

Prostějov
(od roku 2006). Mubea Žebrák vyrábí napínáky řemenů, pružné páskové spony, různé 

lisova
né a svařované díly např. brzdové pedály, součásti pro připojení stabilizátorů, různé druhy 

upínek, zařízení pro uchycení opěrek hlavy aj. V moderní nástrojárně se vyrábí různá zaříze-ní 
nejen pro potřeby v Mubee Žebrák, ale i pro potřeby jiných podniků v rámci koncernu Mu- 
bea. Připravuje se rozšíření výroby o talířové pružiny a nápravové hřídele a také rozšíření sou- 
časné nástrojárny. Mubea - HZP Prostějov vyrábí stabilizátory a nápravové pružiny. Mubea  IT 
Spring Wire Prostějov připravuje materiál pro stávající výrobu ve firmě Mubea - HZP, tzn.

dráty pro výrobu nápravových pružin a tyčoviny na výrobu stabilizátorů.    
     Mubea Žebrák dostává průběžně nové zakázky a postupně rozšiřuje své výrobní 

kapacity. Podobně jako ostatní strojírenské firmy v České republice má nedostatek 
kvalifikovaných řemeslníků ve strojírenských oborech jakými jsou nástrojaři, obráběči kovů, 
zámečníci. Mubea nechtěla pasivně čekat až žáci absolvují uvedené učební obory a teprve 
poté je oslovit s nabídkou zaměstnání. Naopak strategií firmy v této oblasti je oslovit 
vycházející žáky ze základ- ních škol a jejich rodiče a pomoci jim při volbě budoucího 
povolání s nabídkou učit se pro firmu Mubea Žebrák. Následně spolupracovat se střední 
školou, která by tyto žáky učila v uvedených učebních oborech a žáky při studiu finančně 
podporovat. Současně s tím, že žáci by už v průběhu studia absolvovali v určitém časovém 
období odbornou praxi ve firmě a připravovali se tak na postupný přechod do firmy po 
absolvování učebního oboru. S tímto záměrem jsme navázali kontakt se SOŠ a SOU 
Hořovice. Po velmi konstruktivních jednáních, za což patří velké poděkování vedení školy 
v čele s ředitelem Ing. Vladimírem Kebertem, CSc, jsme od května 2006 začali velmi úzce 
spolupracovat.  

     Spolupráce je průběžně realizována v následujících oblastech:
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1)   nábory žáků vycházejících ze základních škol, účast na přehlídkách škol
2)   odborná praxe žáků na pracovištích firmy Mubea 
3)   vzájemná konzultace ohledně probíraných témat v praktickém vyučování
4)   exkurze žáků ve firmě Mubea
5)   vyhodnocování výše stipendia u žáků, kteří se učí pro Mubeu 
6)   informování učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku při zavádění no- 
      vých moderních výrobních technologií     
7)   brigády žáků v Mubee o prázdninách    
    
ad 1)   Při náborech navštěvujeme základní školy v širokém regionu a jednáme s žáky 9.tříd
           ohledně možnosti volby budoucího povolání. Jednáme také s rodiči vycházejících 

žá-
           ků na třídních schůzkách a rovněž i s výchovnými poradci. Jsou předávány 

propagač-
           ní materiály SOŠ a SOU Hořovice i propagační materiály firmy Mubea včetně 

sezná-
           mení se stipendijním programem firmy Mubea pro žáky učebních oborů (nástrojař,
           obráběč kovů, zámečník). Žáci, rodiče i výchovní poradci jsou zváni na prohlídku
           jak SOŠ a SOU Hořovice tak i firmy Mubea. Dnů otevřených dveří v SOŠ a SOU 
           Hořovice se zúčastňuje i zástupce firmy Mubea. Také se společně zúčastňujeme
           na přehlídkách středních škol. Prezentovali jsme se např. v Berouně a Rokycanech. 

ad 2)   Odborné praxe ve firmě Mubea se zúčastňují žáci učebních oborů ve druhém a tře-
           tím ročníku. U maturitního strojírenského oboru ve 3. ročníku. Termíny odborné
           praxe jednotlivých žáků jsou průběžně vzájemně konzultovány. Žáci tak mají mož-
           nost už v průběhu studia poznat provozní útvary výrobního podniku a postupně se
           připravovat na přechod do praxe po ukončení studia. Žáci jsou na jednotlivá praco-
           viště přidělováni dle studovaného oboru.

ad 3)   Při pravidelném setkávání zástupce firmy Mubea s pedagogickými pracovníky SOŠ
           a SOU Hořovice jsou konzultována probíraná témata praktického vyučování, která
           žáci absolvují v dílnách SOŠ a SOU Hořovice či na pracovištích firmy Mubea.

ad 4)   Pokud se týká exkurzí, je zde jednoznačná dohoda. Vedení školy, pedagogičtí i ne-
           pedagogičtí pracovníci, žáci mají dveře do firmy Mubea otevřené kdykoliv o to po-
           žádají. Exkurze se tak průběžně uskutečňují.

ad 5)   Mubea nabízí žákům v průběhu jejich studia v učebních oborech nástrojař, obráběč 
           kovů, zámečník stipendijní program, pokud mají zájem po vyučení ve firmě Mubea 
           pracovat. Žáci i jejich rodiče (zákonní zástupci) mají o tento program zájem a tak je
           nyní již průběžně realizován. Program je založen na motivaci žáků dosahovat při stu-
           diu co nejlepších výsledků. Při vyhodnocování výše stipendia je zde velmi dobrá 

spo-
           lupráce s pedagogickými pracovníky, čehož si Mubea velmi váží.

ad 6)   Mubea neustále inovuje svůj výrobní program a postupně rozšiřuje výrobní plochy 
za  
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           použití moderních výrobních technologií. Mubea bude o těchto technologiích
informovat učitele odborných předmětů a odborného výcviku, aby tyto informace 
mohli dále předávat žákům při výuce.

ad 7)   Mubea nabízí žákům také možnost brigád o prázdninách, kterou žáci rádi využívají. 
           Mimo školní odborné praxe tak mají další možnost poznat jednotlivé výrobní útvary.

     Závěrem lze říci, že vzájemná spolupráce je plně funkční a smysluplná. Je umožněna dí-
ky korektnímu jednání obou zúčastněných stran. Spolupráce přinesla již konkrétní výsledek 
a tím je zvýšený zájem žáků o strojírenské obory. SOŠ a SOU Hořovice a Mubea Žebrák re-
alizují v praxi myšlenku MŠMT ČR o prohlubování spolupráce školní a výrobní sféry. 

V Žebráku 28.6.2007                                                       Ing. Lubomír Janda       
                                                                                         vedoucí vzdělávání
                                                                                             Mubea Žebrák
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O stipendijní programy se zajímal i poslanec parlamentu za ODS Jan Schwipel. 

Pan poslanec navštívil dne 1.3.2007 školu a  BUZULUK Komárov, nástupnickou  a.s. Hlavní účel návštěvy byla prohlídka neutěšeného stavu 
našeho SOU a hledání možností, jak pomoci zlepšit podmínky pro výuku našich učňů. Na snímcích pan poslanec Schwipel (prostřední foto 
vpravo) v doprovodu ředitele školy Ing. Keberta (prostřední foto vlevo) a generálního ředitele Buzuluk Komárov Ing. Františka Devery 
(prostřední foto uprostřed)
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23. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy

I. Základní údaje o hospodaření školy 
Pro představu o hospodaření školy dále uvádíme rozvahu a výsledovku k 30.6.2007

I. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 
v tis. Kč

k 31. 12. 2006 k 30. 6. 2007
Činnost Činnost

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková
1
. Náklady celkem 28320 1 451 13 923 644

2
. Výnosy celkem 29153 1915 14 566 574

z 
toho

příspěvky a dotace na provoz (úč. 691) 26255 ---- 13 010

ostatní výnosy 2 898 1915 1556 574

3
.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 
zdaněním 833 464 643 -70

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k 31. 12. 2006

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) 636

3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele 
(MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 18824
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z 
toho

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 18552

z toho mzdové výdaje 13 310

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 160, 33 245 atd.) 272

z toho

SIPVZ – UZ 33245 Státní informační politika 272

4. Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem  (NIV) 7431

z 
toho

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 7321

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) 110

z toho

uz 014-VRÁCENÉ PŘÍJMY Z PRONÁJMU na výměnu vstupních vrat budovy školy 110

5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0
1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých  účelových  dotací, název  označte odpovídajícím UZ (např. Program protidrogové politiky UZ 33163, Sportovní akce UZ 

001).
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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.  

 a) Zhodnocení stavu úkolů z     hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena,   
hodnocení k datu 31.12.2006.

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

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

V roce 2006 k 31.12. činily celkové náklady hlavní činnosti 28 319 422,82  Kč, výnosy hlavní činnosti 
29 152 695,72 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši  833 272,90 Kč. Tento 
výsledek je mimo jiné ovlivněn přeúčtováním energií související

s podnájmem nebytových prostor v areálu SOU Osek za období 9-12/2004 a 1-12/2005 v celkové výši 
284 102,10 Kč, nižším čerpáním položky na plyn oproti plánované spotřebě na r. 2006. V roce 2005 bylo 
Středočeskými plynárnami provedeno vyúčtování plynu na základě odhadnutého odpočtu , stav plynoměru 
k 1.1.2006 byl ve skutečnosti nižší, tím vznikl rozdíl ve spotřebě plynu za r. 2005, tj. 11 087 m3 – 96 979,51 Kč . 
Za rok 2006 jsme prozatím neobdrželi vyúčtování plynu, tudíž byla zaúčtována dohadná položka na spotřebu 
plynu dle skutečného stavu plynoměru na odběrních místech čp.100 a čp.387a tím jsou náklady o výše uvedený 
rozdíl menší.  Dále HV  k 31.12.2006 byl dosažen soustavnými úspornými opatřeními na výstavbu kotelny 
v areálu SOU Osek, kde současný dodavatel tepla a el. energie – Buzuluk Komárov  uvažuje o přerušení dodávky 
energií.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………13 310 454,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………  4 622 094,-- Kč
Příděl do FKSP: ………………………………………………….    260 251,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, cestovné, náklady na 

DVPP,  zákonné pojištění pracovních úrazů
                                           ………………………………………     359 172,-- Kč

Z přidělené dotace v rámci SIPVZ, tj. celkem 281 760,-- Kč jsme vyčerpali
- na vzdělávání ped. prac. – /dotace ve výši  47 760,--/     …………   37 890,80 Kč
- konektivitu                     - /dotace ve výši   35 000,--/      …………   35 000,-- Kč
- infrastruktura                  - /dotace ve výši 199 000,--/      ………... 199 000,-- Kč -
                                                      - pořízení na výuku 16 ks PC BCS a část.úhr. na licence   
                                         
Ve finančním vypořádaní dotací z MŠMT v roce 2006 byla vyčíslena nevyčerpaná dotace 

na SIPVZ ve výši 9 869,20 Kč a nevyčerpaní mezd ve výši 83,-- Kč, OPPP ve výši 2 122,-- 
Kč, pojistné ve výši 773,-- Kč. Tudíž celková vratka fin. prostředků ve výši 12 847,20 Kč

byla odvedena účet OŠMS SK.
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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 31.12.2006………………………………  1 451 200,07 Kč
Celkové výnosy DČ činily k 31.12.2006 ………………………………..1 915 418,60 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = ZISK ………………………………………………………………. 464 218,53 Kč 
a po předpokládaném zdanění ………………………………………      416 218,53 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující aktivní činností :  
Výuka výpočetní techniky – kurzy SIPVZ: ......................................          + 116 576,27 Kč
Ubytování osob na DM Masarykova387:    …………………………….   +   32 234,67 Kč  Ubytování osob 

v ubytovně SOU Osek:     …………………………….    + 181 048,26 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………………+ 126 601,56 Kč
Výuka jízdy traktorem:  …………………………………………………. +     1 189,-- Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………………+     6 568,77 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   …………………………………………………………………464 218,53 Kč

3.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
       V roce 2006 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto 
       finanční prostředky:
      - příspěvek na nájemné ve výši 498 900,-- Kč, vyčerpáno  …………      438 281,89 Kč
      - příspěvek na odpisy DHM ve výši 784 164,-- Kč, použito ………..      814 224,03 Kč   
        Schválený odpisový plán včetně schválené změny na rok 2006 činí 815 102,-- Kč.

Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 
1) SW elektronická inventura ACE EMA   ……………………………           34 986,-- Kč                               
2)  stolky pod zp.projektor                           ……………………………             9 120,-- Kč      
3)  škol.nábytek do učebny                          ……………………………           59 309,60 Kč
4) rádio DVD  pro výuku jazyků, videorekordér na DM    ……………              6 390,-- 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
10) kanc. židle do učebny výp. techniky     …………………………….            41 841,60 Kč
11) keramická tabule s pojezdem               ……………………………..           19 992,-- Kč
12) 2 ks skříně na mapy                              …………………………….              9 708,-- Kč
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13) keramická tabule závěsná                     …………………………….              5 500,-- Kč
14) 2 ks křesel, konf.stolek, válenda do vychovatelny DM ……………              6 149,-- Kč
15) kontejner na odpad papíru                    …………………………….               9 102,-- Kč
16) nerezová skříňka, skříňový vozík do ŠJ  …………………………..             23 090,-- Kč
17) 2 ks tiskáren HP                                       …………………………..             10 522,-- Kč
18) vysavač ETA                                           …………………………..                4 034,-- Kč
19) PC sestava Midi na výuku psaní strojem  …………………………              18 780,-- Kč
20) 6 ks PC na výuku                                      …………………………             163 121,-- Kč
21) 3 ks repasovaných PC na DM                  …………………………               19 016,-- Kč
22) zpětný projektor                                       …………………………                 9 121,-- Kč
23) projekční plátno                                       …………………………                 3 080,-- Kč
24) laminátor Pouchmaster                            …………………………                 4 748,10 Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav,
odstranění havarijních stavů a nutných oprav, vyplývající z udržování budov: 
 (hlavní položky)

1)   Oprava elektroinstalace SOU           ………………………………               5 338,-- Kč
2)   Výměna boileru v šk. hosp. Tlustici čp. 28   …………………......                8 313,40 Kč
3)   Oprava topení, rozvodu vody a kanalizace v čp. 100, 387, SOU  …            26 479,18 Kč
4)   Oprava příčky a výměna zárubní v čp.100      …………………….             21 679,-- Kč
5)    Malování dvou učeben a učebny cizích jazyků   …………………            26 624,40 Kč
6)    Oprava soc. zařízení a úprava pokojů na šatny v ubytovně SOU,
       která je využívaná žáky SOU od 9/2006, na základě kontrolního zjištění 
       Krajské hygienické stanice na odloučeném pracovišti SOU Osek
                                                                                ……………………              45 888,50 Kč
7)    Malování učeben, dílen a šaten SOU               ……………………           178 416,70 Kč
8)   Malířské práce ve školní jídelně                      ……………………              25 000,-- Kč
9)   Malířské práce- nátěr soklů a zednické opr. v čp. 100  …………..               10 222,-- Kč
10) Opravy elektroinstalace v čp. 100 a 387 /opr. a přidání.zásuvek,
       výměna jističe,přívod pro garáže/                     ……………………            18 365,-- Kč
11)  Zemní práce-rovnání pozemku u čp.100, opr.stávající zdi-k oplocení
       pozemku                                                           …………………….             20 920,-- Kč
12)  Plynařské práce u čp.387 – výměna měř.přístr.  …………………...             6 201,18 Kč
13)  Instalatérské práce v přízemí budovy DM čp. 387- výměna vodorovného
       rozvodu teplé a studené vody včetně hydrantů    .……………………       132 089,90 Kč
14)  Revize zařízení v úhrnné výši                          ……………………              88 222,76 Kč
         
       Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
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Na výměnu vstupních vrat budovy školy za nové a oprava portálu dle provozního záměru,
č. akce 105115-3069-2206 schválené usnesením č. 034-14/2006/RK, bylo poskytnuto z příjmu z pronájmu pod 

UZ 014  Kč 109 800,--.
Byla provedena montáž vchodových dveří-výměna za staré v celkové částce 138 596,10 Kč.
Rozdíl 28 796,10 Kč byl hrazen z provozních prostředků školy.

3.4 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2006:

účet 31100 -Odběratelé: …....................................157 207,42 Kč. Položky této skladby jsou splatné v 1/2007- 
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: ........................ 302 417,60 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 ……………………  166 980,-- 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:  ………………  124 853,38 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:  .........................    60 032,--Kč
Jedná se o refundaci mezd  12/2006 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 1/ 2007.
___________________________________________________________________________

účet 32101 - Dodavatelé …...................................... 433 680,32 Kč
Faktury z 12/ 2006,  uhrazené v 1/ 2007. 

účet 32190 - Dodavatelé VHČ …................................ 73 390,48 Kč 
Faktury z 12/ 2006,  uhrazené v 1/ 2007. 



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice - výroční zpráva 2006/2007
                                                 

  - 116 -

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

účet 32590 – Ost. závazky        ……………………… 61 842,38 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – odměny učňů v ciz. org. 12/06, uhrazené v 1/ 2007,
náhr. režie doplňkové činnosti za r. 2006, uhrazené v 1/2007.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ……… 102 947,87 Kč
 Jedná se o vratky provozní dotace a přímých výdajů za r.2006- odvedeno v 1/07, odvody za pronájem nebyt. 

prostor školy za IV/IV/06 a mov. věcí za III/IV/06 a  IV/IV/06 - odvedeno v I/IV/2007.

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 dotace
                                                                                    z 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 –
- čerpání prostředků viz bod 3.3 – užití příjmů z pronájmu majetku

Provedené investiční akce: 

       V měsíci červnu 2006 byla zahájena stavba kombinovaného hřiště s umělým povrchem
včetně oplocení  a 18. 7. 2006 proběhla kolaudace o dokončení stavby.
Na základě předávacího protokolu ze dne 18.7.2006 firmou JM Demicarr s.r.o. Slavkov
bylo předáno a převzato dílo „Hřiště s umělým povrchem s křemičitým vsypem včetně 
oplocení“ a na základě protokolu o zařazení DHM dána stavba do používání dnem nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí MěÚ Hořovice, tj. 19.9.2006.
Celkové vynaložené finanční prostředky na tuto stavbu jsou 1 004 251,-- Kč. Celé bylo 
hrazeno z investičního fondu školy.
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     V měsíci červenci 2006 byla započata další investiční akce „ Přestavba a regulace 
kotelny

Masarykova 387“. Na základě předávacího protokolu ze dne 15.9.2006 firmou Termoservis
Hanzlíček Příbrm III bylo zařízení kotelny předáno do trvalého provozu. Na základě 

protokolu o zařazení DHM do použivání bylo provedeno technické zhodnocení budovy
Masarykova čp. 387. 
Celkové finační prostředky k přestavbě a regulaci kotelny činí dle došlých fa 778 061,-- Kč.
Vzhledem k tomu, že naše škola je plátcem DPH a domov mládeže Masarykova 387 spadá
do ekonomické činnosti bylo uplatněno DPH v celkové výši 67 631,03 Kč ke krácení
v poměru zastavěné plochy domova mládeže a školy v ul. Masarykově čp. 387.
Z toho vyplývá celkové čerpání prostředků:

1. použití investičních prostředků kraje poskytnuté pod UZ 013, schválené usnesením č. 
051-16/2006 RK z 24.5.2006 ve výši                                             400 000,-- Kč 

2. použití investičního fondu školy ve výši                                        310 429,97 Kč
3. použití provozních prostředků na odpočet DPH ke krácení             67 631,03 Kč

     V měsíci srpnu 2006 byl pořízen osobní automobil zn. Toyota Yaris Cool ve výši 
336 000,-- Kč.
Dne ll.8.2006 předán osobní automobil a dán do používání dle zápisu o zařazení DHM.
Čerpání finančních prostředků:
    -     použití investičního fondu školy ve výši                                           100 000,-- Kč
    -     použití vrácených příjmů z pronájmu na investice schválených usnesením č.
          034-17/2006/RK z 7.6.2006 poskytnuté pod UZ 015 ve výši            236 000,-- Kč

    V měsíc prosinci 2006 bylo započato oplocení části pozemku školy 454/1 v rámci akce
„Oprava hraniční zdi pozemku školy“ ve výši 52 175,-- Kč. Z důvodu nedostatku dalších 
povolených finančních prostředků k užití IF byla provedena pouze část oplocení. V roce
2007 budeme žádat o další užití IF na tuto akci.

2.  Provedení finančních kontrol v roce 2006

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

Vypracoval: 
Jaroslava Moulisová, hl.účetní- rozpočtářka  školy

 23.2  Zhodnocení  stavu úkolů  z     hlavní  činnosti,  pro  kterou byla  organizace zřízena,   
hodnocení k datu 30.6.2007

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

Základním posláním organizace je provádění výuky a vzdělávání žáků v souladu se schválenými studijními 
programy a v souladu s Rozhodnutím o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení. 
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V roce 2007 k 30.6. činily celkové náklady hlavní činnosti 13 923 192,68  Kč, výnosy hlavní činnosti 
14 565 611,60 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši  642 418,92 Kč. Z toho 
hosp.výsledek co se týče čerpání dotace na provozní výdaje od Středočeského kraje činí  + 586 172,24 Kč, 
z toho činí úroky z prodlení ve výši 194 022,50 Kč od ZD Mořiny za soudně vymáhané nájemné techn.zařízení 
STRANGO z min. let. Zůstatek HV k 30.6.2007 byl dosažen soustavnými úspornými opatřeními,  zejména 
prostředky byly ponechány na opravu a údržbu školních prostor během školních prázdnin,

revizi odloučeného pracoviště SOU Osek a z ní vyplývající opravy, nákup rohoží před dílenské stroje a 
pracovních oděvů pro l. ročník SOU.

Hospodářský výsledek co se týče čerpání dotace na přímé výdaje ze st. rozpočtu prostřednictvím 
Středočeského kraje činí k 30. 6. 2007  + 56 246,68 Kč.

Vykázaný kladný HV je zejména z důvodu , že škola za  období leden až červen 2007 má
 úsporu mzdových prostředků ve výši 40 546,-- Kč Kč a s tím spojené zdravotní a sociální
pojištění , ochr. pomůcek a prac. materiálu pro vybrané učební obory v částce 7 154,20 Kč. Co se týče 

přečerpání mzdových prostředků na ost. osob. výdaje ve výši 33 410,-- Kč               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 ………………6 961 004,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………2 419 899,-- Kč
Příděl do FKSP: ………………………………………………….  112 676,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní o chr. pomůcky, cestovné, náklady na 

DVPP,  zákonné pojištění pracovních úrazů
                                           ………………………………………   127 990,32 Kč

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

Celkové náklady DČ činily k 30.6.2007………………………………… 644 154,74 Kč
Celkové výnosy DČ činily k 30.6.2007 ………………………………..   574 404,83 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Ztráta ……………………………………………………………….- 69 749,91 Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Výuka výpočetní techniky – kurzy SIPVZ: ......................................          +     6 491,-- Kč
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..          +     6 714,-- Kč 

               v ubytovně SOU Osek:      ……………………….           –   62 707,81 Kč
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………………-    22 477,86 Kč
Výuka jízdy traktorem:  …………………………………………………. +         600,-- Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………………+     1 630,76 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CELKEM :   ……………………………………………………………… -   69 749,91 Kč

Ztráta vykázaná k 30. 6. 2007 je ovlivněna ubývajícím ubytování na domově mládeže a 
končícím ubytování SOU Osek k 31.8.2007, od 1. 7. 2007 budou přepočítány koeficienty 

k rozdělení nákladů režie ubytování SOU Osek k hlavní činnosti v poměru tržeb ubytování
a dotace střediska učiliště. Co se týče HV za svářečskou školu SOU Osek , tak od měsíce 

září budou probíhat plánované svářečské kurzy ve větší míře než v I. pololetí.

3.3  Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
      

Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 
1) uklízecí souprava         ……………………………                                         5 670,-- Kč
2) PC sestava                   ……………………………                                        16 912,-- Kč
3) Koberec do učebny jazyků v SOU  ……………...                                           6 600,-- Kč
4) Program LADY2,objemy -  pro výuku  …………                                           9 500,-- Kč
5) Skladový program pro výdejnu SOU     …………                                           2 270,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 
1)   Oprava elektroinstalace-rozvod k PC v učebně      ………………            27 357,-- Kč
  
3.4 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2007:

účet 31100 -Odběratelé: …....................................120 481,92 Kč. Položky této skladby jsou splatné v 7/2007- 
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. Dědické řízení po V.Voříškovi není dosud pravomocně ukončeno.
___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: ........................ 291 288,-- 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. OS Beroun svým usnesením nařídil exekuci, která dosud
není vykonána.
Fa  firmy V. Dudl Osek v celkové výši ...............  14 757,50 Kč za podnájem nebyt.prostor od
7/2005 do 2/2006
___________________________________________________________________________
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Účet 31190  -Odběratelé DČ ……………………  106 409,50 Kč, z toho jsou vymáhané pohledávky  soudním 
řízením: 

Fa 2/99 Špak Vyškov …………………………..  4.100,-- Kč, OS Vyškov svým usnesením
nařídil výkon rozhodnutí srážkami z platu povinného, dosud nebylo nic uhrazeno, povinný
má přednostnější pohledávky dle sdělení zaměstnavatele.
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:  ………………….81 870,27 Kč
Z toho: Sklenář Karel , farma Hořovice,  fa 67/2001 za rozpracovanou výrobu po bývalém ŠS Hořovice ……

…….69.700 Kč – v soudním řízení, žalobní návrh vzat zpět pro nedostatek 
podkladů pro úspěšné vedení soudního sporu. Tento stav byl způsoben nedostatečnou evidencí ze strany 

předchozího vedení Školního statku Hořovice. Pohledávka bude navržena
na odpis jako nedobytná.
Ostatní jsou z daného účetního, jedná se režii doplňkové činnosti za 1-6/07, uhrazeno v 7/07.

Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  .........................    40 798,--Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2007 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2007.
___________________________________________________________________________

účet 32101 - Dodavatelé …...................................... 162 552,85 Kč
Faktury z 6/ 2007,  uhrazené v 7/ 2007. 

účet 32190 - Dodavatelé VHČ …............................... 20 833,55 Kč 
Faktury z 6/ 2007,  uhrazené v 7/ 2007. 

účet 32501 -  Ost. závazky       ………………………  4 622,96 Kč
Jedná se o převod nákladů na os. auto 1-6/07 využívané pro hlavní činnost - pohledávka doplňkové činnosti.

účet 32590 – Ost. závazky        ………………………   11 212,18 Kč
Jedná se o závazky daného účet. období – režie obědů doplň. činnosti 1- 6/07, uhrazené 
v 7/07.
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ……… 26 950,-- Kč
Odvedeno v III/IV/2007.

b) Investiční akce a velké opravy

Schválené použití IF v roce 2007 celkem : …….........            80 000,-- Kč

Schválené investiční akce:
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Oprava hraniční zdí pozemku školy       ………….. ……             80 000,-- Kč

V měsíci červnu 2007 byla zahájena další část oplocení pozemku a 1. 7. 2007 bylo dílo 
předáno bez závad firmou Milan Hájek, Nový Jáchymov v částce 41 927,50 Kč. Spolu 

s oplocením z m. r. firmou HMS Žebrák ve výši 52 175,-- Kč bude v měsíci 7/07 dáno
do užívání.
Nerozdělený investiční fond ponecháváme v rezervě ve vztahu k očekávanému převodu
areálu SOU do vlastnictví kraje z ÚZSVM Praha. Zůstatek fondu bychom využili na nutné
opravy a rekonstrukce areálu SOU až po uskutečnění zmiňovaného převodu.

Dále byl schválen provozní záměr z příjmů z prodeje a pronájmu usnesením č.
060-4/2007/ RK z 7.2.2007 na vybavení školy nábytkem a výměnu podlahových 
krytin ve výši                                         ………………….            70 000,--  Kč

V měsíci červenci 2007 bude položeno PVC a objednán školní nábytek do jedné učebny.

1.  Provedení finančních kontrol v roce 2007

V období  I. pololetí 2007 nebyly provedeny žádné finanční kontroly. 

Vypracoval: 
Jaroslava Moulisová, hl.účetní- rozpočtářka  školy24. Bezpečnost a ochrana zdraví

14. BOZP 
Miloslava Fairaislová - BOZP technik školy
První  školní  den v měsíci  září  v  roce 2006 bylo provedeno opakovací  školení  pro 

všechny zaměstnance SOŠ a SOU Hořovice o bezpečnosti  a ochraně zdraví při  práci  dle 
aktualizované osnovy v souladu s platnými právními předpisy.

Na základě provedené kontroly KHS Praha, územní pracoviště Beroun, v měsíci dubnu 
2006  na  odloučeném  pracovišti  SOU  Osek-Neptunka,  která  zjistila  nevyhovující  stav 
sociálních a hygienických zařízení v uvedeném objektu,  byla největší  pozornost  zaměřena 
především  na  vybudování  nových  sociálních  zařízení  a  zřízení  nových  šaten  pro  žáky 
učebních  oborů  v ubytovně  č.  1.  Opravy  byly  provedeny  do  31.8.2006  dle  stanoveného 
harmonogramu  prací.  Ubytovna  č.  2  byla  provozována  jako  ubytovací  zařízení  do  doby 
vyřešení  majetkoprávních  vztahů  v učilišti  s  Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových Praha, to je do 31.8.2007. Celá budova školy, tzn. učebny, sborovna, kanceláře, 
sociální zařízení, neodpovídá platným právním předpisům pro provozování přípravy mládeže 
na budoucí  povolání  a  výuka probíhala  na podmínečném zajišťování  nejnutnějších  oprav 
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(provedeno. vymalování, výměna rozbitých baterií, klik apod.). Pracoviště odborného výcviku 
bylo provozováno  po  provedení  některých  úprav  např.  vymalování,  opravy zdí,  vybavení 
pracovišť bezpečnostním značením, barevným označením komunikací.

Vybavení v  budově školy i internátu Masarykova 386, 387, neodpovídá platným právním 
předpisům vyhl. MZ č. 410/2005 Sb. – zajištění hygienických požadavků na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. V uvedených objektech jsou 
prováděny jen nutné opravy.

V hlavní budově SOŠ a SOU Hořovice, Palackého nám. 100, v kuchyni a jídelně,  byly 
provedeny  stavební  opravy  na  základě  kontroly  KHS  Praha,  územní  pracoviště  Beroun. 
 V hlavní budově školy byla zrekonstruována vstupní vrata a  nový prostor pro uložení spisů.

Během  školního  roku  2006/2007  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.

V souvislosti s účinnosti zákona č. 262/2006Sb. – zákoník práce od 1.1.2007 - byly 
provedeny revize  směrnic ředitele školy. Jedná se o:

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Pracovní úraz

- Evidence úrazu dítěte, žáka, studenta

- Obecné zásady poskytnutí první pomoci

- Autoprovoz

- Zajištění první pomoci – traumatologický plán

- Školní řád

V měsíci červnu 2007 v souladu se zákoníkem práce § 108, odst. 5),  byly v  rámci prověrek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  provedeny kontroly ve všech objektech SOŠ a SOU 
Hořovice v dohodě s odborovou organizací a z každé z nich vyhotoven zápis o zjištěných 
závadách a nedostatcích s uvedeným termínem a odpovědností při odstranění. 

V průběhu školního roku 2006/2007 došlo k šesti evidovaným úrazům dítěte, žáka a 
studenta  (z uvedeného počtu jeden úraz utrpěla dívka). Všechny úrazy byly odškodněny v 
rámci uzavřené smlouvy o pojištění zodpovědnosti školského zařízení.
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Za uvedené období došlo i k jednomu pracovnímu úrazu zaměstnance SOŠ a SOU 
Hořovice, a to pomocné kuchařky ve školní jídelně, která utrpěla zranění ruky při pracovní 
činnosti.

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

Zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti, pro které je dle zákoníku práce nutná zvláštní 
odborná  způsobilost,  se  zúčastnili  odborného  školení  stanoveného  platným  právním 
předpisem.  Jednalo  se  např.  o  řidiče  referentských  vozidel,  obsluhu  kotelny,  obsluhu 
elektrických zařízení. 

Zároveň odborné firmy uskutečnily revize vyhrazených technických zařízení ve všech 
objektech školy a zpracovaly protokoly, v souladu s platnými právními předpisy.

25. Závěr
Uplynulý školní rok lze považovat za relativně úspěšný.  K hlavním pozitivům školního 

roku řadíme zavedení stipendijních programů a úspěch při prohlubování spolupráce se 
zaměstnavateli – sociálními partnery školy.

Školní rok 2006/2007 je také prvním školním rokem, výuky nového studijního oboru 
Informatika v ekonomice. Přípravě výuky a tvorbě materiálů škola věnovala nemalé úsilí. 
Rovněž vysoká aktivita školy zejména v oblasti projektu „Ekogramotnost středních škol“ 
přinesla řadu výchovných efektů pro naše žáky.

Za úspěch považujeme i obnovení výuky oboru Zámečník od září 2007, kdy se díky úzké 
spolupráci se zaměstnavateli podařilo sehnat pro školu více žáků než v minulém školním roce. 

Hlavní přetrvávajícím problémem je neřešeny neuspokojivý stav budov učiliště Osek – 
Neptunka, který díky nečinnosti státu dále chátrá a je je havarijním stavu. Na novostavbu v 
areálu Tlustice, kterou škola již čtvrtým rokem navrhuje,  kraj nemá prostředky.

Vypracovali: 

Ing. Vladimír Kebert CSc, ředitel školy

Datum zpracování zprávy:                           Datum projednání v školské radě:

Podpis ředitele a razítko školy:
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