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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ 
ROK   2009/2010

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

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována za období předcházejícího školního roku, 
základní  údaje  o  hospodaření  školy jsou  uvedeny za  kalendářní  rok  2009 a  dále  je  čerpáno  z 
uzávěrky 1. pololetí 2010. Výroční zpráva je po projednání ve školské radě a po schválení školskou 
radou  předložena   zřizovateli  a  zveřejněna   ve  škole  a  na  internetových  stránkách  školy 
www.soshorovice.cz 

1. Základní údaje o škole

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

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
IČ 70 891 095, 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 17/2/2006

IČO a IZO ředitelství  
školy a součásti:

Příspěvková organizace: 
IČ: 47558504; REDIZO: 600006841,   
IZO střední školy: 047558504 
Rozhodnutím MŠMT čj.35 948/05-21 ze dne 28/12/2005 
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Byly dřívější oddělené součásti 
zařazeny společně jako  “střední škola“ pod společným IZO 
047558504 s maximální kapacitou školy 670 žáků).
Posledním rozhodnutí o změnách kapacit a oborů  - viz text . 
Ostatní dřívější rozhodnutí MŠMT ČR a zřizovatele Středočeského 
kraje o kapacitách dle dřívějších  předpisů zůstávají v platnosti. 
IZO jídelny: 002762871,
IZO domova mládeže: 002814552, 

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 SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100: +420 
311516439, 
školní hospodářství – odloučené pracoviště Tlustice č. 28: 
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Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého 
náměstí 100, 268 01 Hořovice
+420 311512108, 

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

ředitel: Ing. Vladimír KEBERT, CSc, 
vkebert@soshorovice.cz ; tel: 311516793, služ. Mobil: 731582691
zástupce stat.orgánu (statutární zástupce): Ing. Jiří Hudec
jhudec@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, zástupce rodičů a 
studentů
člen: Ing. Ivana Krausová, zástupce pedagogických pracovníků
člen: p. František Štěpnička, zástupce  pedagog. pracovníků
člen: Mgr. Pavel Schneider, zástupce zřizovatele
člen: Bohumil Taraba , zástupce zřizovatele
členka: Věra Brotánková, zástupce studentů a rodičů
Rada školy byla zvolena na svém zasedání v měsíci listopadu 2009.

2. Charakteristika školy
2.1   Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

Hlavní činnost školy je vymezena §57 zákona 561/2004 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Tedy 
hlavní činnost organizace spočívá v poskytování středního vzdělání žákům školy, a to střední 
vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. 

Kromě toho má škola ve zřizovacích listinách (to jest dodatcích 1 – 8 ) vymezenu doplňkovou 
činnost, kterou provozuje na základě živnostenských oprávnění. 

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

1. Hostinská činnost - aktivní
2. Služby - výuka výpočetní techniky – částečně aktivní
3. Vyučování řízení motorových vozidel – částečně aktivní
4. Pořádání školení a kurzů – aktivní (svářečská škola, odborné kurzy)
5. Ubytovací služby - aktivní
6. Činnost ekonomických poradců - neaktivní
7. Silniční a motorová doprava – v současnosti neaktivní

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

Ke kapitole se váže stejný text, jako v minulých výročních  zprávách. 
 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 - Neptunka č.p. 281, kde škola na 
základě nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových užívá budovy 

mailto:kebert@soshorovice.cz
mailto:chlup@soshorovice.cz
mailto:sou_buzuluk@cbox.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
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sloužící výuce žáků středního odborného učiliště – pracoviště, kde se poskytuje vzdělání s výučním 
listem. 

Pronajaté prostory SOU  „Osek-Neptunka“ jsou k datu vydání této zprávy stále nevyhovující a 
škola je užívá z nouze. Oproti minulým zprávám se jejich špatný stav  dále prohloubil do 
neudržitelného stavu.  Nemá smysl dále opakovat to, co již bylo popsáno v minulých zprávách. Stav 
ve věci řešení působiště Středního odborného učiliště stále trvá a do doby uzávěrky této zprávy se  
věc nikam nepohnula navzdory nesčetným osobním dopisům ředitele školy zřizovateli a též i  
hejtmanovi kraje. Jediné, čeho v době uzávěrky bylo dosaženo, je skutečnost, že opakovaně probíhá 
výběrové řízení na dodavatele stavby nového SOU. Toto výběrové řízení organizuje Středočeský 
kraj jako zřizovatel školy. Výsledek – tedy spíše okolnost, zda z výběrového řízení vyvstane 
dodavatel nebo opět jenom zrušení soutěže, ponecháváme na běhu budoucích událostí. Těsně před 
uzávěrkou této zprávy proběhl další úkon výběrového řízení na dodavatele stavby tím, že došlo k  
omezení počtu účastníků, kteří budou podávat nabídku na dodávku stavby. Pokud výběrové řízení  
bude pokračovat úspěšně, lze očekávat jeho ukončení v prosinci 2010 uzavřením smlouvy s  
dodavatelem stavby. Ředitelství školy svou sedmiletou snahou - úspěšným projektem, zajistilo 
prostředky ve výši 46 mil. Kč, z toho 27,5 mil Kč z fondů EU na stavbu nových dílen. Stále však trvá 
nejistota v tom, zda se povede výběrové řízení včas a úspěšně ukončit výběrem dodavatele.  
Podrobný popis projektu s finančními a časovými parametry je uveden v kapitole 15.5.1. 

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou v 
průměrném stavu. Ve školním roce 2009/2010 byla vyřešena velká havárie ústředního vytápění 
rekonstrukcí okruhu topení v přízemí budovy, provedena rekonstrukce – výměna střešní krytiny na 
střeše budovy č. p. 1398 a dokončena stavební úprava podlahy a instalace nového zařízení v učebně 
IT v budově Masarykova 387.  Rovněž bylo dosaženo modernizace výdajového a objednávkového 
systému ve školní jídelně (viz ekonomická část zprávy).

Komplex budov Masarykova 387 (budovy uprostřed s  
červeným pruhem přes okna) - domov mládeže a  výukové 
pracoviště laboratorních předmětů, IT a tříletých oborů.

Pohled na areál v Palackého náměstí 100 a 1398 – malé 
hřiště s umělým povrchem, vybudované v roce 2007

Všechny uvedené budovy v majetku zřizovatele nadále a naléhavě potřebují provést minimálně 
výměnu oken a  fasádu se zateplením.  Jinak jsou uvedené budovy po dříve provedených vnitřních 
rekonstrukcích pro svůj účel využití stále vyhovující. 

Materiální vybavení školy movitými věcmi je celkově průměrné. Škola má veškerý movitý 
majetek, který potřebuje pro svou činnost ve své správě a pravidelně jej podle potřeby udržuje.
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V této kapitole se opakovaně  zdůrazňuje, že stále není vyřešen akutní stav prostor pro výuku 
strojírenských učebních oborů i pro výuku praxe čtyřletého maturitního oboru Strojírenství. 

Dnešní stav projektu  ke dni 30. 10. 2010:  

● vydané stavební povolení
● uzavřená smlouva  o dotaci  a smlouva o půjčce
● schváleno spolufinancování Středočeským krajem do výše 17 mil Kč
● Schválena smlouva o čerpání dotace ve výši 27,5 mil Kč z fondů EU

V srpnu 2010 bylo opakovaně vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu 
formou užšího řízení.  Stavba by měla být zahájena do konce roku 2010 nebo v prvním čtvrtletí 
roku 2011.

2.3 Učebny v budovách Palackého náměstí 100  

učebny kmenové:  14 (pro 32 žáků)
učebny jazykové specializované: 3 (dvě po 16 místech a jedna s 24 místy)
učebny výpočetní techniky specializované: 2 ( po 16 místech)
kabinety učitelů vyjma ředitelny a kanceláře zástupců: 8
ředitelna a zástupce ředitele : 3
kanceláře: 3
sborovna : 1 s 25 místy

V červenci 2010 došlo k převodu 12 počítačových kompletů z Krajského úřadu Středočeského kraje na školu. Po 
zjištění, že darované počítače jsou lepší než výukové, byly stroje použity jako pracovní stanice pro výuku. Jedna z 
učeben je tak z úsporných důvodů (upuštěno od půlení výuky) vybavena 28 stroji pro výuku celé třídy najednou.

2.4 Masarykova 387 (odloučené pracoviště)  - kapacita 200 žáků, kmenové třídy 3 - letých 
oborů, 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)
elektrolaboratoř / strojní-lab: 14 míst  (aktivní trvale)
písárna TEA: 15 míst PC (aktivní trvale)
speciální PC písárna: 15 míst (v provozu od 1.9.2008)  (aktivní trvale)
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výpočetní technika: 17 míst  (aktivní trvale)
kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro výuku teorie SOU)
kabinety: 3 9 míst pro učitele  (aktivní trvale)

Pro zlepšení použitelnosti učebny informačních technologií v Masarykově 387 byla provedena 
nákladem cca 200 tis. Kč rekonstrukce  podlahy výměnou podlahové krytiny za starou, poškozenou 
a byly provedeny podpodlahové rozvody počítačové sítě. Učebna byla vybavena dříve zakoupenými 
počítačovými stolky, vyrobenými SPŠ Vlašim. V učebně byla položena nová podlahová krytina tzv. 
zátěžovým kobercem a provedeno nové rozmístění žákovských míst. 

Fotografie z realizovaných rekonstrukce a opravy. Nahoře – provedení nové podlahové krytiny a roštu v IT učebně 
Masarykova 387 s podpodlahovým rozvodem sítě a napájení stanic, dole pak výměna střešní krytiny Palackého 
náměstí 100 v prosinci 2009.

Rovněž se podařilo vyřešit částečně havarijní stav střechy na Palackého náměstí 1398, kde 
alukrytová krytina se uvolňovala následky větru a šablony odlétaly do veřejného prostoru náměstí. 
Hrozilo riziko ohrožení osob a majetku na náměstí. Z uvedeného důvodu došlo k výměně laťování, 
výměny krytiny alukryt „beternit červený“, položení nové izolační fólie, provedení nového zasazení 
střešních oken a jejich oplechování a nátěr, byly provedeny nové klempířské prvky.

 2.5 SOU Osek-Neptunka, č.p. 281
Učebny kmenové:   nepoužitelné, provoz přemístěn do Hořovic, Masarykova 387
Učebny odborné: nepoužitelné, provoz přemístěn do Hořovic, Masarykova 387
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Dílny praktického výcviku: zámečnická, kovárna, 4 obrobny - soustružna, frézárna,    
svařovna, zámečnická dílna  - v používání na základě 
nájemních smluv se státem do 03/2012.

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

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

1.  16-01-M Ekologie a ochrana prostředí / 001 - Ochrana a tvorba životního  prostředí , od 
1.9.2010 zapsán jako 1601M/01   Ekologie a ochrana prostředí a škola zpracovala ŠVP s  
názvem Ochrana a tvorba životního prostředí

2.  23-41-M Strojírenství  / 001 Strojírenství (druhý až čtvrtý ročník)
 23-41-M/01 Strojírenství / 01 (první ročník) podle dvou ŠVP

3.  6341M/01 Ekonomika a podnikání (obor v 2009/10 neaktivní, otevřen až od 1.9.2010, škola 
zpracovala ŠVP s názvem Informatika a ekonomika podniku

4. 6341M/040 Informatika v ekonomice (nový obor aktivní pro první až třetí ročník)
5. od 1.9.2010 zapsán obor 1820M/01 Informační technologie, škola zpracovala ŠVP s názvem 

„Informatika v ekonomice)

Obory s výučním listem zařazené v posledním rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení:

Kmenový obor KKOV/forma Název Kapacita cílová
 23-43-L
strojírenská výroba

23-43-L/506 
maturitní 
studium 
(nástavbové)

Provozní technika 90 dálkové aktivní
60 denní neaktivní

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

23-51-H/01
studium denní

Strojní mechanik , 
ŠVP Zámečník

90

aktivní
23-52-H Nástrojař, 
nástrojařské práce

23-52-H/001 
studium denní

Nástrojař, ŠVP 
Nástrojař

120
aktivní

Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003 je obor Nástrojař. 
Od 1.9.2007 se obnovila výuka oboru zámečník, který je ke dni této zprávy aktivní jen ve dvou 

třídách , v přijímacím řízení 2009 byla otevřena jedna třída třída oboru Nástrojař, a jedna třída třída 
oboru Zámečník od 1.9.2009. Obory jsou však velmi podobné. 

2.6.1 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná kompilace
2.6.1.1 Personální podmínky a příprava učitelů

Personální příprava k vytváření ŠVP začala v říjnu 2007 účastí ředitele školy a zástupkyně 
ředitele na školení pořádaném NUOV Praha s názvem PILOT S. Toto školení bylo provedeno velmi 
pečlivě s náležitou strukturou. Školení bylo původně určeno pro budoucí lektory tvorby ŠVP na 
ostatních školách, pro naši práci však mělo zásadní metodický a odborný význam.
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V podzimních měsících roku 2007 proběhlo setkání celého pedagogického sboru se zástupci 
zaměstnavatelů v regionu, kde přednášeli významní personalisté předních firem a  pomohli tímto 
definovat směry výuky u jednotlivých disponibilních sekcí ŠVP.

V březnu 2008 byl pořízen databázový software společnosti Meditatio.cz s názvem SMILE a 
uveden do provozu tak, aby k tvorbě ŠVP měli přístup všichni pedagogové.

První v pořadí byly vytvořeny dva ŠVP pro obor Strojírenství. ŠVP s názvy Strojírenství – 
technologie a konstrukce a Strojírenství -  Informatika ve strojírenství byly z hlediska metodiky a 
postupů pedagogů prvním dílem tohoto směru. 

Úspěchem bylo, že se podařilo do tvorby ŠVP odpovědně zapojit většinu učitelů. Velkým 
pozitivem je, že do dnešního data se povedlo „vyladit“ obsahovou náplň všeobecně-vzdělávací 
složky vzdělávání tak, že všechny čtyřleté obory vychází ze stejného základu a liší se jen podle 
dílčích odlišností RVP daného oboru

2.6.1.2 Historie zavedení a tvorby ŠVP od začátku školské reformy do září 2010

Datum 
zavedení  
ŠVP

 Obor - KKOV ŠVP - název Popis ŠVP

Od 
1.9.2008

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

Strojírenství– 
technologie a 
konstrukce

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

Od 
1.9.2008

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

Strojírenství 
– Informatika 
ve 
strojírenství

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

Od 
1.9.2009

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

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

Od 
1.9.2010

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

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

Od 
1.9.2009

63-41-M/01
Podnikání a služby 

Informatika a 
ekonomika 

Aplikačně zaměřený ekonomický program, k hlavní  
náplni patří ekonomika a organizace, účetnictví,  
marketing a management, dva světové jazyky,  
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(čtyřletý obor s MAT)
(1. vlna 2008 a 2009)

podniku informační a komunikační technologie.  

Od 
1.9.2009

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

Informatika v 
ekonomice

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

Od 
1.9.2009

16-01-M/01
Ekologie a životní 
prostředí (čtyřletý obor s 
MAT)
(2. vlna 209 a 2010)

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

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

Od 
1.9.2010

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

Strojírenství– 
technologie a 
konstrukce 
2010

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

Všechny ŠVP, vytvořené do 31. 8. 2010 (všechny uvedené v tabulce) byly přezkoumány Českou 
školní inspekcí. Podle sdělení České školní inspekce  ČŠIS-594/10 S ze dne 17. 3. 2010 jsou 
všechny ŠVP v souladu se zákonem a navazujícími předpisy.

2.7 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Základní cíle vzdělávacího procesu zůstávají nezměněny. Hlavní náplní školy je vzdělávání žáků 
ve tříletých oborech s výučním listem a ve čtyřletých oborech s maturitní zkouškou.  Všechny 
vzdělávací programy školy mají odborný charakter, zhruba polovina vzdělávací nabídky je tvořena 
technickým vzděláváním.

Škola se ve svém vývoji drží koncepce vytvořené v roce 2002 a 2003, kdy došlo ke sjednocení 
původních třech škol do jednoho celku. 

Škola do konce hodnoceného školního roku vzdělávala i v dálkové formě nástavbového studia. Z 
důvodu obtížnosti oboru 2343L506 úspěšně dokončili jen 4 absolventi. 

Od 1. 9. 2011 se plánuje fyzické otevření denní formy nástavbového studia Provozní technika pro 
vlastní absolventy tříletého vzdělávání. 

2.8 Další informace o škole (vznik školy, specifika školy,…)

Minulé výroční zprávy se v této kapitole věnovaly „historickým okénkům“. Letos učiní autor této 
zprávy výjimku.  Nynější pojednání se věnuje jedné ze dvou součástí střední školy – střednímu 
odbornému učilišti, jeho současnosti a budoucnosti. Téma je pro vedení školy zcela zásadní  a velmi 
citlivou otázkou již od roku 2003, kdy došlo ke zřízení nové součásti školy tím, že do nově vzniklé 
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součásti byla začleněna podstata Středního odborného učiliště, o.p.s  Buzuluk Komárov, což byl ve 
své době neveřejný právní subjekt. Protože i dřívější učiliště užívalo majetek státu, přešla nájemní 
smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na Středočeský kraj , potažmo na 
školu. Majetek státu – areál budov Osek - Neptunka,  pocházející z 19. století, byl již v roce 2003 v 
nevyhovujícím stavu. Od té doby se prakticky nic nezměnilo. 

V roce 2003 byla sice uzavřena darovací smlouva, předmětný areál měl přejít na Středočeský kraj 
ale ministerstvo financí převod zamítlo. To se opakovalo ještě jednou v roce 2008 po pětiletém 
bezvýsledném snažení o převod majetku.

Jestliže cesta převodu nikam nevedla, rozhodlo vedení školy o pokusu získat prostředky z EU na 
stavbu nového areálu dílen na vlastním pozemku v majetku Středočeského kraje – v Tlustici č. p. 
28, což je areál dřívějšího školního statku Hořovice-Tlustice. 

V roce 2008 byl školou samostatně vypracován projekt „Novostavba výukového pavilonu dílen 
SOŠ a SOU Hořovice“ v rámci ROP Střední Čechy. Projekt má označení CZ.1.15/3.3.00/25.00418 
a je ze dne 12.11.2008. 

ROP Střední Čechy projekt schválil k financování, ale přidělil na něj jen 27,50 mil Kč z 
požadovaných 47 mil. Kč. Proto v roce 2009 začala intenzívní jednání se zřizovatelem o 
dofinancování objemu prostředků do požadované částky. Středočeský kraj na svém červencovém 
zastupitelstvu 2009 žádosti vyhověl a schválil dofinancování v objemu cca 14 mil Kč. 

V tomto okamžiku nastaly obtíže a technické obstrukce nejrůznějšího původu, které brání fyzické 
realizaci projektu. Výběrové řízení bylo zahájeno v listopadu 2009 a skončilo jeho zrušením v 
červenci 2010. Důvodem byla stížnost neúspěšného uchazeče a Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže navrhl zrušit výsledek soutěže. V srpnu 2010 bylo Středočeským krajem výběrové řízení 
vyhlášeno znovu formou užšího řízení. Do doby uzávěrky této zprávy není vybrán dodavatel stavby.

V roce 2010 je stav stále nejistý. Škola stále užívá areál Osek - Neptunka, nájemní smlouva končí 
30. 3. 2012. Jestliže by se nepodařilo vystavět nové dílny, střední odborné učiliště nejspíše zanikne, 
neboť není jiná možnost, kde výuku zajistit. To s sebou přinese řadu dalších problémů. Naopak 
úspěšná realizace škole přinese dílny vybavené moderními technologiemi. To umožní škole 
vyučovat v kvalitě, kterou žádají zaměstnavatelé regionu.  Jednáním se Středočeským krajem a 
ROP Střední Čechy se podařilo prodloužit dobu realizace projektu do 31. 8. 2011. Do té doby je 
reálné, že se podaří budovu nových dílen realizovat a vybavit.

Obrázek znázorňuje dispozici projektované nové budovy školních dílen v Tlustici 28, dílny, instruktážní učebny,  
sociální zařízení, šatny. Kromě toho se počítá s využitím ostatních budov areálu Tlustice 28 jako zázemí pro 
zaměstnance školy a skladové prostory. Stavba má půdorysný rozměr 75 x 25m .



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2009/2010     strana 11 / 103

3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2009 podle zahajovacího výkazu) 

Skutečné počty žáků školy k 30.9.2009

IZO a název součásti 
(druh/typ školy)

Nejvyšší  
povolený 
počet žáků
/studentů

Skutečný počet  
žáků
 

Počet žáků/stud.  
v denním studiu

Přepočtený 
počet ped.  
pracovníků

Počet  
žáků/stud. 
na přep. počet  
ped./prov.  
pracovníků

Střední škola (dříve: Střední odborná 
škola)
Střední škola (dříve:Střední odborné 
učiliště)

670 423 (419 denní 
+ 4 dálkové )

301

122

38,83 10,86

Školní jídelna
1 žáci a dospělí – všechny formy 
studia 

570 jídel 291 žáků 381 
všech

více škol /více 
forem 
stravování

5,3 71,8

Včetně vychovatelů DM     1všechny formy vzdělávání;  2DFV - denní forma vzdělávání

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k 
30. 9. 2008) 

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

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

Z toho 
cizích

Přepočtený 
počet  
pracovníků

Domov mládeže 002814552 90 24 0 3

Školní jídelna 002762871 570 381 70 5,3
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3.2 Doplňková činnost školy, odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

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

Objem doplňkové činnosti je popsán dále v ekonomické sekci zprávy. 

3.2.1 Podle místa poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť 

Odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást  
organizace

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 100, 
SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

293 žáků denního 
studia  M + 126 
denního studia 
VL + 4 žáků 
dálkového studia

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – laboratoře, 
výpočetní technika, písárna

Hořovice, Masarykova 387 24  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, zahájena 
realizace projektu výstavby dílen

Hořovice, Masarykova 387 121 žáků 
učebních oborů

Střední škola Teoretická výuka sem přemístěna z 
nevyhovujících prostor Osek 281

Osek – Neptunka č.p.281 121 žáků 
učebních oborů + 
místo praktické 
výuky 
strojírenství

Střední škola
(dříve střední 
odborné učiliště)

Areál škola užívá v nájmu od  státu 
prostřednictvím ÚZSVM.  Určeno k 
útlumu cca v roce 2011 výměnou za 
nově zahájený projekt výstavby 
nových dílen
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3.2.2 Dodatek zřizovací listiny č.8

Dodatek zřizovací listiny ze dne 17. 6. 2010 je souhrnným dodatkem, který rekapituluje, 
aktualizuje a zpřesňuje hlavní zřizovací listinu a jejích následných 7 dodatků. 

Kopie posledního dodatku zřizovací listiny – dodatek č. 8

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

Změny  ve  skladbě  oborů  dokladujeme  výpisem  z  rejstříku  škol  a  posledním  změnovým 
rozhodnutím zřizovatele č. j. 036474/2009/KUSK   Spis. zn. SZ_036474/2009/KUSK, kdy krajský 
úřad stanovil nejvyšší povolené počty žáků u oborů, které od 1. 9. 2009 nabíhají do rejstříku škol 
pod sedmicifernou klasifikací (RVP) takto: 

se s účinností od 1. 9. 2009 
stanovují pro níže uvedené obory vzdělání a formy vzdělávání tyto nejvyšší nepřekročitelné počty 
žáků :

23-51-H Zámečník, zámečnické práce a údržba
1. 23-51-H/01 Strojní mechanik 
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
90

23-52-H Nástrojař, nástrojařské práce
2. 23-52-H/01 Nástrojař 
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
120
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41-41-M Obecné zemědělství
3. 41-41-M/01 Agropodnikání 

Dále pro úplnost uvádíme poslední rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z 19. 2. 2010.

Poslední rozhodnutí rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 4686/2010-1 ze dne 19. 2. 2010 . Zařazeny RVP 
vzdělání z druhé vlny a navazující rozhodnutí zapisuje obory dle klasifikace RVP: 
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I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2009)

třída hoši dívky celkem Třídní učitel (ka)
1.A -  obor 6341M040 7 13 30 Mgr.  Alena Musílková
1.B – obor 1601M/01 11 21 32 Mgr. Jana Plecitá
1.C- obor 2341M/01 20 0 20 Ing. Jan Hrubý
1.N – obor 2352H/01 23 0 23 Mgr.  Ivana  Horká
1.Z – obor 2351H/01 20 0 20 Ing. Danuše Škvárová
1.ročník 91 34 125
2.A -  obor 6341M040 22 9 27 Mgr. Dana Kučerová
2.B – obor 1601M/01 7 15 22 Mgr.  Zdenka, Patková,Ph.D.
2.C- obor 2341M/01 22 3 25 Mgr.  Jana Hráchová

2.NA– obor 2352H/01 19 0 19 Mgr. Eva Vlčková
2.NB– obor 2352H/01 18 0 18 Mgr.  Jan Vlček,st.
2.ročník 84 27 111
3.A 14 15 29 Ing. Jaroslav Nejedlý
3.B 8 11 19 Ing.  Jana Hudcová
3.C 20 1 21 Mgr. Miroslav Karásek
3.N 27 0 27 Mgr. Jan Vlček ml.
3. Z 19 0 19 Mgr. Josef Zeman
3.ročník 88 27 115
4.A 16 9 25 Ing.  Alena Chlustinová
4.B 13 13 26 Ing. Ivana Krausová
4.C 17 0 17 Ing.  Václav Šos
4.ročník 46 22 68
Celkem 309 110 419
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II. Počet tříd a žáků SOŠ a SOU – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2009) 

Tabelární přehled žactva podle skupin vyučovaných oborů

Třída Obor Zkratka Celkem 
žactva

Hoši Dívky

1.A

2.A
3.A
4.A

Informatika v ekonomice
6341M/040 

IE 30 17 13

IE 27 22 9
IE 29 14 15
IE 25 16 9

Za obor 111 46
1.B
2.B
3.B
4.B

Ochrana a tvorba životního 
prostředí
1601M/001

OTŽP 32 11 21
OTŽP 22 7 15
OTŽP 19 8 11
OTŽP 26 13 13

Za obor 99 60
1.C
2.C
3.C
4.C

Strojírenství 
2341M/001 (2. - 4. ročník)
2341M/01 (1. ročník)

Str 20 20 0
Str 25 22 3
Str 21 20 1
Str 17 17 0

Za obor 83 4
1.N
2.NA
2.NB
3.N

2352H/001, 2352H/01
Nástrojař   tříletý s VL

NStr
NStr

23
19

23
19

0
0

NStr 18 18 0
NStr 26 26 0

Za obor 87 87 0
1.Z
3.Z

2351H/001, 2351H/01 
Zámečník tříletý s VL

Z 20 20 0
19 19 0

Za obor 39 39 0
2.DS 2343L506 -nástavba dálkový PRT 4 4 0

Za obor 4 4 0
Celkem nástavba – 1 třída
Celkem maturitní obory – 12 tříd
Celkem tříleté obory  s VL – 6 tříd

4
293
126

Celkem  za  školu k 23.10 427 423

110
0

110
Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zařazené v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou bez žáků; v komentáři 

zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu.

Následující tabulka dokladuje (s tímto komentářem) prostupnost oborů žáků školy. Žáci,kteří 
mají problém uspět v maturitních ročnících mohou přestoupit (např. v pololetí) do tříletých oborů. 
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Např. ze   třídy 2.C (Strojírenství) přestoupili 2 žáci do 3letých oborů – 2 do 1. ročníku Nástrojař a 
1 do 1. ročníku Zámečník. Ostatní úbytky a příchody je migrace mezi školami.

Tabulka – pohyb žáků školy od 1.2.2010 do 30.6.2010
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Tabulka počtů žáků na konci školního roku

Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy 
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5.  Vzdělávání  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných

Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2009)

Druh postižení
Počet žáků/studentů 

 SOŠ 
(maturitní obory)  SOU (tříleté obory)

Mentální postižení --- ---
Sluchové postižení --- ---
Zrakové postižení --- ---
Vady řeči *1) 1(obor 2341M001) ---
Tělesné postižení  *2) 1 (obor 6341M040) ---
Souběžné postižení více vadami --- ---
Obecné  poruchy učení ( jen dyslexie a dysgrafie) 19 8
Autismus --- ---

Poznámky k údajům
•   Ve škole se nevzdělávají žáci na individuálních učebních plánech
•*1 ) žák s vadou „mutismus“ komunikuje pouze písmem, je v pravidelné péči odborníka, je žákem 
3. ročníku 2341M001, mutismus prolomen v dubnu 2010, žák úspěšně maturuje v normálním 
režimu.
•*2) žákyně s pohybovým postižením je vlastní vůlí plně integrována do normálního kolektivu, bez 
nejmenších problémů, třída nevnímá negativně její postižení. Žákyně má problém s tím, že budova 
není bezbariérová. 
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 
1. ročníků SŠ a VOŠ
6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ 

6.1.1  Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání

Schválené maximální počty přijímaných žáků 118388/2009/KUSK
Úvodem pro přehled uvádíme doslovně kritéria, podle kterých se žáci ve školním roce 2009/2010 

přijímali do 1. ročníků od 1.9.2010:

Vyhlášení kriterií k přijímání uchazečů  pro přijímací řízení do prvních ročníků od 1. 
září 2010

I.  Přijímací řízení se koná v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a č. 
243/2008 Sb., §§ 59, 60, 60a, 60b a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, (a jejich pozdějších novel) v platném 
znění.

II. Všichni uchazeči o studium (dále jen uchazeči) mohou podat současně nejvýše tři 
přihlášky  ke studiu do oborů vzdělání:

Maturitní obory (čtyřleté):
a) 1601M/01 Ekologie a  životní prostředí ….... 30 žáků
b) 1820M/001 Informační technologie …........ 30 žáků
c) 2341M/01 Strojírenství      ..............................  60 žáků 
(do závorky za obor vzdělání můžete ale nemusíte uvést, který ŠVP chce uchazeč studovat – 

zda Technologie a konstrukce nebo Informatiku ve strojírenství)
d) 6341M/01 Ekonomika a podnikání …............. 30 žáků
Obory s výučním listem (tříleté)
e) 2352H/01 Nástrojař  …....................................... 30 žáků
f) 2351H/01  Strojní mechanik – Zámečník …...... 30 žáků
Poznámka : nezaměňujte pojmy obor vzdělání a školní vzdělávací program – 
v praxi to znamená, že nelze podat dvě přihlášky do oboru Strojírenství – současně jednu do 

ŠVP Technologie a druhou do ŠVP Informatika ve strojírenství, ale jenom do jednoho z nich. 
Lze ale podat na jednu školu tři přihlášky – např. do každého z nabízených oborů 

vzdělání po jedné.
III. Uchazeči budou přijímáni až do maximálního počtu přijímaných žáků (to je 30 žáků ve 
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třídě) bez přijímacích zkoušek.
Do hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení se započítává průměrný prospěch 

uchazeče ze všech povinných předmětů  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní 
školy (nebo z víceletých gymnázií) vypočítaný z údajů (průměrných prospěchů) na potvrzené 
přihlášce ke studiu.

Do přijímacího řízení se započítává prospěch z českého   jazyka,  matematiky a povinného 
cizího jazyka v  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy (nebo z víceletého 
gymnázia) vypočítaný z údajů (známek) na přihlášce ke studiu.

 Dalšími hledisky, které se při přijímacím řízení zohledňují, jsou:
a) umístění uchazeče na 1. - 3. místě nejméně  okresního kola soutěže v 

matematice,českém jazyce nebo cizím jazyce nebo jiné vědomostní olympiády (chemické, 
přírodovědné) nebo vítězství (1. až 3. místo v individuálním sportovním hodnocení (diplom 
musí být na jedno jméno, ne na skupinu)

b) průměrný prospěch v prvním pololetí 8. ročníku základní školy

IV. Celkové pořadí uchazečů v každém oboru vzdělání bude stanoveno následovně:

a) Studijní průměr se vypočítává na 3 desetinná místa. Hodnocení ze základní školy a 
víceletých gymnázií mají stejnou váhu.

b) Prvotní pořadí uchazečů bude stanoveno seřazením vzestupně podle dosaženého 
studijního průměru podle  bodu  III., odst.1).

c) U  uchazečů, kteří  dosáhli stejného studijního průměru, bude pořadí mezi nimi 
stanoveno následujícím bodováním (tzv. jemným hodnocením): 

a) žák, který dosáhl 1. místa v soutěži podle bodu 6a ....................8 bodů
b) žák, který dosáhl 2. místa v soutěži podle bodu 6a ....................5 bodů
c) žák, který dosáhl 3. místa v soutěži podle bodu 6a ....................3 body

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

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

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

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

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

v oborech vzdělání s výučním listem:

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

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

 

Pokud hodnocený žák je alespoň v jednom z předchozích předmětů hodnocen 
dostatečně, je počet získaných bodů v jemném hodnocení roven nule. Tím není dotčeno jeho 
pořadí podle dosaženého průměru.

d) V případě, že i po provedení jemného hodnocení přetrvává rovnost pořadí, budou 
uchazeči dále hodnoceni: 
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a) přednost má uchazeč, který je osobou se změněnou pracovní schopností (to 
platí jen v oboru 6341M/040 Informatika v ekonomice) , získává + 1 bod.

b) přednost má uchazeč, u kterého výstupní hodnocení ze základního 
vzdělávání uvádí větší předpoklady ke studiu, získává + 1 bod. (Protože hodnocení jsou psána 
volně, ředitel školy si vyhrazuje právo posoudit na základě údajů tohoto hodnocení, který žák 
má lepší studijní předpoklady)

c) přednost má uchazeč, který má lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 8. 
ročníku základní školy (nebo tercie na víceletých gymnáziích).

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

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

a) Pro školní rok 2010/11 bude do každé třídy všech oborů vzdělání, kam je vypsáno 
přijímací řízení, přijato maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů dle pořadí, které 
bude   stanoveno podle výše uvedených zásad. 

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

6.1.2 Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 
2009/2010 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2009)

Ke statistice přijímacího řízení postačí zpracovaný výkaz:

Přehled přihlášených a přijatých žáků ke studiu od 1.9.2010
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6.1.3 Konečný výsledek přijímacího řízení: 

Třídy a obory od 1.9.2010 a počty nově přijatých :

1.A 1.B 1.C 1 N/Z
1820M/01 Informační 
technologie

6341M/01 Ekonomika 
a podnikání

1601M/01 
Ekologie  a 
ž. p.

2341M/01
Strojírenst
ví

2352H01
Nástrojař

2351H/01
Stroj.
mechan.

27 20 18 12 17 10

6.1.4. Slovní hodnocení přijímacího řízení: 
Přijímací řízení se již podruhé konalo v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a č. 

243/2008 Sb., §§ 59, 60, 60a, 60b a novelizované vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. o organizaci 
přijímacího řízení ke  vzdělávání ve středních školách.

Tento „nový“ způsob přijímacího řízení hodnotí ředitelství školy jako postup,který v konečném 
důsledku obecně diskriminuje odborné školy a navíc i technické obory jako celek. Žáci základních 
škol jsou si vědomi svého nízkého počtu ve vztahu ke kapacitě středních škol a sází na to, že se s 
jistotou dostanou na školu, kterou na přihlášku uvedou, proto technické obory (s výjimkou IT) 
většinou přihlašují až ve druhé volbě. 

Asociace průmyslových škol (středočeská sekce) víceméně spoléhala na to, že MŠMT si toto 
uvědomí a tento postup změní, opak je skutečností. 

V počtech přijatých žáků se jinak projevil právě fenomén populační deprese, jednak fakt, že 
strojírenství nebo ekologie není první volbou, tou jsou většinou gymnázia nebo čisté obchodní 
akademie. 

Administrativní zátěž školy za rozeslání „modrých doručenek“ se vyčísluje přibližně 30.000 Kč. 
Výsledný efekt podávání třech přihlášek byl opět více než sporný. Sami rodiče žáků se v řízení 

jen stěží orientovali, často se zmateně ptali nebo neuváženě brali zpět a pak vraceli zápisové lístky 
tak, až jim jednotlivé „prestižnější“ školy volaly, zda jejich dítě bude studovat tam či tam. Takže ve 
výsledku došlo k migraci odevzdaných zápisových lístků přibližně v rovném poměru. 

Poznatek z prošlého přijímacího řízení – většina žáků, která se přihlásila na školu do prvního kola 
a deklarovala předem zájem o studium, nakonec ZL odevzdala. Oproti minulému roku se snížil 
počet migrantů – těch, kteří ZL brali zpět. 

Na školu se opět přihlásila řada žáků s výborným prospěchem jen za účelem pojistky pro 
nepřijetí na gymnázium. Ředitel školy tyto žáky s výbornými výsledky byl nucen přijmout v prvním 
kole a tím zablokovat místo těm, kteří na škole se zájmem chtějí studovat. Skuteční zájemci o školu 
byli přijati jinam a v druhém kole již o školu neprojevili zájem, již byli umístěni. 

Druhé kolo řízení již bylo otázkou jen 5 žáků a dalších kol se nikdo neúčastnil.
V konečném výsledku je škola s počty nově přijatých žáků spíše nespokojena, došlo k úbytku 

jedné třídy tříletých oborů a dvě ze třech tříd maturitních oborů jsou naplněny nižším než 
požadovaným počtem žáků. Spokojenost však je s kvalitou žáků v prvních ročnících.

Opět platí, že úsilí vynaložené při získávání žáků, není úměrné výsledku. 
Škola je zřízena pro vzdělávání žáků - poskytující veřejnou službu.  Posláním školy není vést 

agresivní reklamní kampaň. Nový systém přistupuje ke škole jako ke komerčnímu subjektu, který 
své produkty musí propagovat agresivní reklamou, což přináší nároky na náklady (ať již získané od 
sponzorů, Rady rodičů nebo provozních prostředků ) a nadměrné pracovní vytížení zaměstnanců 
školy. 

Jediným východiskem by podle našeho názoru byla další právní úprava systému s realizací 
povinných přijímacích zkoušek jako podmínky pro přijetí do maturitních oborů rovným způsobem 
v celé republice, nebo výstupní testování na základních školách. To je jediná možnost, jak zajistit 
rovné podmínky a zamezit agresivnímu „boji o žáka“.
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6.2  Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na 
SŠ pro školní rok 2009/2010 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2009)

Přijímací řízení do jiných forem studia se nekonalo.

6.3 Údaje o vývoji počtu obyvatel okresu Beroun, z něho vyplývá počet žáků, hlásících se na 
střední školy.

Věk 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rozdíl  
00 a 09 Rozdíl v %

3 -5 
let 1960 1926 2009 2073 2108 2144 2166 2304 2534 2830 870 44,4

6 - 14 
let 7999 7803 7541 7296 7102 6977 6834 6721 6710 6721 -1278 -16,0

15 - 
18 let 3807 3787 3748 3751 3776 3765 3773 3771 3707 3611 -196 -5,1

19 - 
21 let 3186 3036 2990 2984 2954 2936 2909 2954 3011 2954 -232 -7,3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Beroun - vývoj školských věkových skupin 2000 až 2009

3 -5 let
6 - 14 let
15 - 18 let
19 - 21 let

Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel okresu Beroun

Citace cizího zdroje:
 Vývoj počtu obyvatel v okresech Středočeského kraje podle jednotek věku (0 - 21 let) do 

roku 2009 – komentář k tabulkám a grafům 

V aktualizovaných tabulkách je uveden vývoj počtu obyvatel do 21 let podle jednotek věku v 
jednotlivých okresech Středočeského kraje od roku 2000 do roku 2009. Zdrojem dat je Český 
statistický  úřad1.  Věková  struktura  populace  se  zpracovává  na  základě  bilance  přirozeného 
(narození a zemřelí) a mechanického (přistěhovalí, vystěhovalí) pohybu obyvatelstva v daném roce. 

1 Věkové složení obyvatelstva Středočeského kraje v roce 2009, ČSÚ
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Přitom vždy pro  následující  desetiletí  vychází  ze  struktury  obyvatelstva  podle  pohlaví  a  věku 
zjištěné při sčítání lidu, domů a bytů. Poslední sčítání proběhlo v roce 2001, další je plánováno na 
duben 2011.

V předcházejících letech Odbor školství  a sportu zveřejňoval  jako součást  materiálu projekci 
demografického vývoje v okresech Středočeského kraje, která však nezohledňovala migraci. Přitom 
právě kladné migrační saldo vykazované v posledních letech ve Středočeském kraji, které bylo až 
do  roku 2008 rok  od  roku intenzivnější2,  je  rozhodujícím faktorem ovlivňujícím demografický 
vývoj v regionu a společně se zvyšujícím se počtem narozených dětí významně zasahuje oblast 
školství – v současné době především předškolní vzdělávání, v místech s nejintenzivnější kladnou 
migrací i základní vzdělávání. 

V roce 2009 dosáhl přírůstek stěhováním počtu 14 345 osob, resp. 25 873 osob v roce 2008 
(započítáni přistěhovalí i vystěhovalí), tj. více než poloviny průměrné hodnoty v ČR    (v roce 2009 
– 28 344 osob). V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel v kraji se jedná     o přírůstek 11,6 
osob, resp. 21,3 osob v roce 2008, průměrný přírůstek v ČR činil pouhých 2,7 osob. 

Situace však není  shodná plošně v celém kraji,  ale  značně se  v jednotlivých okresech,  resp. 
obcích liší. V roce 2009 vykazovaly s výjimkou okresu Mladá Boleslav kladné migrační saldo 
všechny okresy kraje. Nejvyšší kladnou migraci obyvatelstva dlouhodobě zaznamenávají okresy 
Praha-východ a Praha-západ, kde se přírůstek stěhováním meziročně opět výrazně zvýšil. V okrese 
Praha-východ činil 4 953 osob (tj. 35,7 osob na 1 000 obyvatel okresu), v okrese Praha-západ 3 642 
osob (tj. 31,8 osob na 1 000 obyvatel okresu). V obou okresech bude tento trend pokračovat i v 
příštích letech. Nadprůměrný přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán již pouze v okrese 
Kladno (1 241 osob). V porovnání s rokem 2008 se přírůstek stěhováním ve všech okresech snížil. 
Pravděpodobně se jedná o přechodný jev spojený s ekonomickým vývojem3. 

Porodnost se v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 zvýšila pouze v polovině okresů (Praha-
východ, Praha-západ, Kolín, Benešov, Beroun a Kutná Hora). Při sledování relativních hodnot (na 1 
000 obyvatel v okresu) zaznamenaly nárůst počtu narozených dětí pouze okresy Kolín, Benešov a 
Kutná  Hora.  Jedná  se  však  o  nízké  hodnoty  0,5,  resp.  0,3  a  0,1  dětí.  Meziročně  počet  dětí 
narozených ve Středočeském kraji mírně klesl, a to z 15 246 na 15 219 dětí. 

Díky  kladnému  demografickému  vývoji  nejmladších  věkových  skupin řeší  zřizovatelé 
mateřských  škol  ve  všech  okresech  kraje  problémy  se  zajištěním  předškolního  vzdělávání.  V 
lokalitách s nejvyšší kladnou migrací mladých rodin s dětmi postupně výrazně narůstá i počet žáků 
na  1.  stupni  základních  škol.  Naopak  současný  demografický  pokles  počtu  dětí  ve  věku 
odpovídajícímu vzdělávání na 2. stupni základních škol již začínají pociťovat i střední školy, kam se 
do 1. ročníků již druhým rokem hlásí méně uchazečů než v letech předchozích. Dramatický propad 
počtu žáků je však teprve čeká.  Vývoj počtu obyvatel ve věkových skupinách odpovídajících 
jednotlivým stupňům vzdělávání zachycuje následující graf.

 Zdroj dat: ČSÚ, Zpracoval: OŠKS                                                                            

Modelaci demografického vývoje počtu obyvatel ve věku mateřských, základních a středních 
škol  v  jednotlivých  krajích  České  republiky  do  roku  2015  při  zohlednění  migrace zpracovalo 
Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odbor školství            a 
sportu ji pro doplnění uvádí v příloze č. 14. 

2

3 
4
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Dalším  zdrojem  informací  o  očekávaném  demografickém  vývoji  v  kraji  do  roku  2015  je 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji z roku 2008.

konec citace

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2010

Do uvedené statistiky jsou zahrnuty všechny třídy školy. V této  výroční zprávě uvádíme pro zjednodušení 
závěrečnou statistiku k 30. 6. 2010.  Obecně lze prospěch žáků hodnotit jako setrvalý stav. Horších výsledků dosahují 
ryze chlapecké třídy především oboru Strojírenství, což vyplývá z velké obtížnosti oboru.  
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Ve výroční zprávě škola uvádí seznam žáků, kteří dosáhli hodnocení s vyznamenáním: 

Žáci s vyznamenáním – jmenovitý seznam k 30.6.2010
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Vyhodnocení neomluvených hodin ve výuce podle tříd za školní rok k 30.6.2010

Čtvrté ročníky maturitních oborů jsou prosty neomluvených hodin

Vysvětlivky:   N a Z jsou třídy tříletých oborů Nástrojař a Zámečník, zde jsou nemluvené absence dosti častým jevem
A třídy jsou třídy oboru Informatika v ekonomice, zde v prvním ročníku si dva hoši A.B a J.Č rozdělují 98 
neomluvených hodin, způsobené záškoláctvím. B třídy jsou oboru Ochrana a tvorba živ prostředí a C jsou třídy  
strojírenské. Ostatní N hodiny jsou způsoben nedodržením postupu žáků v omlouvání, pozdní donášení omluvenek,  
různá opomenutí, nejde ale většinou o úmyslné záškoláctví.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2009/2010     strana 29 / 103

7.2 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): 
Škola nepraktikuje slovní hodnocení žáků

7.3. Vyhodnocení průběhu maturitních a závěrečných  zkoušek v hodnoceném školním roce

7.3.1 Vyhlášení témat písemné maturitní práce pro školní rok:
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7.3.2. Jmenovaní předsedové maturitních a zkušebních komisí: 
4. C 3. DS 4. A 4. B 3.N 3.Z

2341M/001 
Strojírenství

2343L506 
dálkové 
Provozní 
technika

6341M/040 
Informatika v 
ekonomice) 

1601M/01 
OTŽP

352H/001 
Nástrojař 2351H/001 

Zámečník

Josef
Brožík, Ing

SPŠ Vlašim

Jarmila
Jedličková, 
Ing.

VOŠ a SOŠ 
Březnice

Marie 
Truksová, 
Mgr.

SZeŠ 
Rakovník

Mgr. Jiří Kiml, 
SOU Stochov

7.3.3 Rozbor výsledků maturitní zkoušky podle tříd a oborů
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7.3.3 pokračování rozboru
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7.3.4.  Seznam maturantů, kteří úspěšně ukončili studium maturitní zkouškou (včetně 
reprobací z minulého roku) k datu 23.9.2010

1. Obor 2343L506 Provozní technika – dálkové studium

 Anton Petr  ,  3.DS,  Krumphanzl  Josef  ,  3.DS ,  Novák Radek ,  3.DS ,  Spálenka Jiří  ,  3.DS 
Bártová Kateřina , 4.A ; Bělohlávek Tomáš , 4.A  ; Beneš Roman , 4.A  ; Bernášek Tomáš , 4.A  ; 
Brodecký Michal , 4.A  ; Eliášková Daniela , 4.A  ; Hanan Ahmed , 4.A  ; Hofman Petr , 4.A ; 
Hůrková Michaela , 4.A  ; Iskerka Jakub , 4.A  ; Jarolímková Lenka , 4.A  ; Klimovič Lukáš , 4.A ; 
Kusá Jana , 4.A  ; Mašek Václav , 4.A  ; Müller Jaroslav , 4.A  ; Pavlů Aleš , 4.A  ; Pomajbo Milan ,  
4.A  ; Rohlíčková Petra , 4.A  ; Sigmund Jan , 4.A  ; Stehlíková Markéta , 4.A  ; Vohaňková Martina 
, 4.A  ; Vondrák Jan , 4.A  ; 

2. Obor 1601M001 Ochrana a tvorba životního prostředí

Fila Lukáš , 4.B  ; Flachs Martin , 4.B  ; Horák Michal , 4.B  ; Hudec Milan , 4.B   Chovancová 
Barbora , 4.B   Jícha Lukáš , 4.B   Jonák Jan , 4.B   Kotlaříková Zuzana , 4.B   Krajíček Václav , 
4.B   Krausová Michaela , 4.B   Krbec Martin , 4.B   Luhanová Eliška , 4.B   Lysá Andrea , 4.B 
Mašková Lucie , 4.B  ; Novák Michal , 4.B  ; Podsklan Vojtěch , 4.B  ; Procházková Eliška , 4.B  ; 
Šálková Zuzana , 4.B  ; Šenková Kateřina , 4.B  ; Šímová Michaela , 4.B  ; Tománková Kateřina , 
4.B  ; Touš Šimon , 4.B  ; Voska Václav , 4.B  ; 

3. Obor Strojírenství

Bartůněk Daniel , 4.C  ; Havrda Michal , 4.C  ; Havrlík Matouš , 4.C  ; Hejbal Lukáš , 4.C  ; 
Jaňour Radek , 4.C  ; Kašša Jan , 4.C  ; Kocourek Jan , 4.C  ; Láznička Jiří , 4.C  ; Palek Petr , 4.C  ; 
Raboch Ivan , 4.C  ; Suchý Jan , 4.C  ; Šmejkal Ondřej , 4.C  

Milan Pomajbo (4.A) obhajuje maturitní práci na téma 
„Strukturovaná kabeláž konkrétní firmy“

Komise pro posuzování praktické maturitní zkoušky 4.A – 
Bc. V. Tomsová, Ing. V. Rabochová, Ing. V.Kebert, p. Pavel  
Král a místopředsedkyně komice Mgr. D. Kučerová
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Praktická maturitní zkouška u ekologického oboru měla praktický úkol z biologie, analytické chemie a praktické 
botaniky

Mgr. Miroslav Karásek blahopřeje absolventu Šimonu Toušovi  a Milanu Hudcovi (4.B) při předání maturitních  
vysvědčení

Ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení 4. června 2010 třídám 4.A a 4. C
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7.3.5.  Výsledky závěrečných zkoušek tříletých oborů

7.3.5.  Seznam absolventů oborů s VL, kteří úspěšně ukončili studium závěrečnou zkouškou k 
30.6.2010 (nejsou zahrnuti žáci, kteří konají zkoušku nebo opravu v září 2010)

7.3.5.1.  Absolventi oboru Nástrojař
Daněk Petr,  Drábek Jakub,  Hošek Tomáš, Hůrka Ondřej,  Jansa Michal,  Jonák Adam,  Kácha 

Jakub,  Kerek Tomáš, Kolář Ladislav,  Květoň Patrik,  Nohejl Radek, Novák Ondřej ; Pašteka Jan ; 
Pišvejc Jan ; Podhorník Ondřej ; Šlosar Luděk ; Vilhám Ondřej ; 
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7.3.5.2.  Absolventi oboru Zámečník
Balý Ondřej, Hudec Michal, Chvátal Jaroslav, Koutný Jakub, Masár Petr, Mastný David, Mraček 

František, Nový Stanislav,  Šimek David, Štika Karel, Švarc Jakub, Vlach Daniel,

8. Hodnocení chování žáků/studentů
8.1 Počet postihů žáků podle §31 
Vyhodnocení četnosti hodnocení chování a postihu žáků školy dle §31 š.z.

Kromě uvedených údajů došlo k vyloučení ze studia jednoho žáka (L.P. Třída 2NB) oboru Nástrojař za ohrožení  
veřejného prostoru z prostor školy.

Vážnější přestupky proti školnímu řádu jsou naštěstí ve škole poměrně vzácné, na úrovni ředitele 
bylo těchto přestupků řešeno jen několik na stupni „důtka ředitele školy“, a to ponejvíce za 
neomluvenou neúčast ve výuce malého rozsahu (do 3 hodin za pololetí u maturitních oborů a do 5 
hodin u tříletých oborů). V květnu 2010 došlo k zvláště hrubému porušení povinností žáka (2NB) 
tím, že žák úmyslně vyhazoval plastové vaky naplněné vodou na projíždějící auta u budovy školy. 
Protože tento žák byl ve zkušební době podmíněného vyloučení ze studia, byl k 30. 6. 2010 
vyloučen ze studia, byl však  klasifikován, takže pokud jej přijal ředitel jiné školy, měl žák možnost 
dokončit studium.

Naopak během roku je třeba vyzvednout velkou četnost projevů slušnosti, sounáležitosti, 
tolerance, mezilidské pomoci u mnoha žáků všech oborů školy:
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Ocenění žáků školy – jmenovitý přehled

Kromě uvedených pochval ředitel školy ocenil žáky, kteří prospěli u maturitní zkoušky s  
vyznamenáním pochvalným listem. 
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9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním 
vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ

k datu 30.9.2010 se započtením absolventů z podzimního termínu

Druh/typ školy
Počet 

absolventů 
celkem

Podali 
přihlášku  na VŠ

Podali 
přihlášku  na 

VOŠ

Podali 
přihlášku  na 
jiný typ školy

Nepodali 
přihlášku
na žádnou 

školu
střední škola – 

maturitní obory
61 29 11 1 20

Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na 
VŠ v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti 
přijetí do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je.

9.1.  Odchody žáků ze školy během školního roku – počet žáků, důvody.
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi školy podle statistického zjišťování úřadů práce  podle okresů a oborů (k 30. 9. 2009)

Kód 
okresu KKOV název oboru 

KKOV Celkem Z toho 
Dívek

Z Celkem 
dosažitelní

Z Dívek 
dosažitelní

Dosud 
nepracující

3202 16-01-
M/001

Ochrana a tvorba 
životního prostředí 2 1 2 1 1

3202 23-41-
M/001 Strojírenství 2 0 2 0 2

3202 23-51-
H/001

Zámečník, 
zámečnické práce 
a údržba

1 0 1 0 1

3202 23-52-
H/001

Nástrojař, 
nástrojařské práce 1 0 1 0 1

3202 23-52-
H/01 Nástrojař 1 0 1 0 1

3202 63-41-
M/040

Informatika v 
ekonomice 3 0 3 0 2

3202 64-43-
M/002

Ekonomika 
zemědělství a 
výživy

2 1 2 1 2

3211 16-01-
M/001

Ochrana a tvorba 
životního prostředí 1 1 1 1 0

3211 23-41-
M/001 Strojírenství 1 0 1 0 1

3211 63-41-
M/040

Informatika v 
ekonomice 1 1 1 1 1

3408 16-01-
M/001

Ochrana a tvorba 
životního prostředí 1 1 1 1 1

Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

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

11.1.1 Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2009)

11.1.2 Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2008)

Jazyk
Počet  
učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících

odborná částečná žádná
Rodilí  
mluvčí

Německý 3 2 1 0 0

Anglický 4 3 1 0
1(částečně, 
dlouhodobý 

pobyt v CAN) 

V posledních  5  až  6  letech  trvá  pokles  zájmu o  studium německého  jazyka.  Většina  žáků  se 
orientuje více na angličtinu, neochotu studovat německý jazyk zdůvodňují jeho obtížností a malou 
použitelností ve světě. 

Na základních školách se německý jazyk podle tvrzení našich žáků vyučuje vesměs nepopulární 
formou, podle sdělení mnoha žáků není dostatek kvalitních učitelů němčiny. 

Kromě toho přetrvává názor, že angličtina je  světové esperanto. Důsledkem toho bude skutečnost, 
že znalost německého jazyka, který je našemu území i národu historicky i regionálně blízký, velmi 
poklesne. Trend trvá i tam, kde se povinně učí dvěma jazykům – angličtině i němčině současně. 

Důsledkem je pak nutnost spojovat do výukových skupin žáky různých tříd a různých oborů, což 
není  ideální  z  hlediska  psychohygieny  výuky  jazyka.  Řešením  by  bylo  zavést  povinnou 
dvoujazyčnou výuku, což ale při tvorbě ŠVP naráží na další snížení odborné výuky ve prospěch 
všeobecně vzdělávacího bloku.
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Mgr. Alena Musílková, učitelka anglického jazyka přispěla k úrovni jazykové výuky zapojením školy do programu 
Comenius. Škola v červenci 2010 požádala o grant na kontaktní seminář do Holandska, který se uskutečnil v září  
2010. Lze důvodně předpokládat úspěch v navázání zahraniční spolupráce. Na pravém snímku Mgr Musílková v 
pracovní skupině při navazování zahraniční spolupráce.

11.2 Připravujeme se na zapojení do mezinárodního projektu COMENIUS k podpoře 
jazykového vzdělávání na škole

Učitelé naší školy se rozhodli, že se zapojí do mezinárodního projektu COMENIUS, který je 
podporován Národní agenturou pro evropská partnerství NAEP. Studijní oblast pro tuto spolupráci 
jsme zaměřili na studium historie zemí, do projektu zapojených. Zkoušeli jsme hledat vhodné 
partnerské školy prostřednictvím internetové služby e-twinning. Kontaktovali jsme mnoho škol v 
Itálii, Turecku a Severním Irsku, ale vhodné partnery se nám najít nepodařilo. Proto jsme poslali v 
červenci 2010 žádost Národní agentuře NAEP o grant na kontaktní seminář, který se bude konat v 
září 2010 ve městě Zandvoort, Nizozemí. Kontaktní semináře jsou zaměřeny na informaci účastníků 
o mezinárodních aktivitách pro školy v Evropě a dále na hledání vhodných partnerů pro možnou 
další spolupráci v rámci programu COMENIUS.

Mgr. Alena Musílková

Z uskutečněného kontaktního semináře programu Comenius  v Zandvoort, Nizozemí, září 2010
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Pro nedostatek provozních prostředků došlo pouze k pravidelné údržbě, opravám případně 

obměně dílů za poškozené. 
 Škola je vybavena pěti kompletními učebnami výpočetní techniky, z toho 2 učebny jsou 

vybaveny počítači mladšími 5 let, jedna učebna je nově rozšířena na počet 28 míst, což umožní 
úsporu učitelských hodin ve výuce neinformatických oborů. 

V následujícím školním roce 2010/2011  plánujeme modernizovat jednu z dříve vybudovaných 
učeben tak, aby kapacita učeben IT odpovídala potřebě postupně nabíhajícího oboru Informatika v 
ekonomice a ŠVP Informatika ve strojírenství a Informační technologie.

Velmi bychom  uvítali určitou formu státní podpory nákupu IT techniky do školy. Očekávaný 
projekt čerpání prostředků EU „Peníze školám“ bude snad rozšířen i na střední školy, což by 
vyřešilo alespoň částečně současný stav. 

V roce 2009 měla být školám poskytnuta tzv „udržovací dotace“ na nákup nejnutnějšího 
vybavení. Žel tento projekt je k datu psaní této zprávy už druhý rok  „u ledu“, naše škola je v 
posledních letech v oblasti nákupu infrastruktury odkázána výhradně na provozní prostředky, které 
na tento účel nemá. 

Vybavení školy ICT lze objektivně hodnotit už jen jako průměr, s obtížemi jej udržíme. 
Pozitivní je, že učitelé byli postupně vybaveni přenosnými počítači, z projektu Středočeského 

kraje byla škola vybavena dvěma interaktivními tabulemi (pro neICT předměty – pro učebnu 
ekologie a učebnu chemie) a 10 notebooky HP. Kromě toho škola získala 6 notebooků z projektu 
„Základní a střední školy společně“ - o projektu viz dále. 

O chod a správu ICT se stará profesionální správce - zaměstnanec v rozsahu 20 hodin týdně. 
Přehled techniky ve škole uvádí sumární tabulka níže, oproti minulé zprávě zůstává nezměněna.

Učebny na Palackého náměstí jsou zatím udržovány v provozu prostou údržbou a výměnou poškozených dílů, v 
průběhu dvou let bude nutno učebny obnovit. V roce 2009/2010 není žádná možnost, jak nakoupit nové stroje. Krajský 
úřad Středočeského kraje na školu převedl 12 použitých strojů Dell (vlevo), které nejméně dva roky poslouží jako 
výukové pracovní stanice Windows / Linux.
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Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce 

z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED)

Počítače celkem 119 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Počítače s připojením k Internetu 116 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Počítače s rychlým připojením 116 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Učitelé nepočítačových předmětů 21 X X X

z toho využívající Internet při výuce 5 X X X

13. Údaje o pracovnících školy
13.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.9.2009

Počet pracovníků

Celkem fyzický /  
přepočtený

nepedagogickýc
h 
fyzický / 
přepočtený

pedagogických
fyzický / 
přepočtený

pedagogickýc
h
interních/exter
ních

pedagogický
ch 
– s  
odbornou 
kvalifikací 

Počet žáků v 
DFV na 
přepočtený 
počet  
pedagog.  
prac.

61/55,94 19/19,114 42/36,834/ 40/2 37 419/36=11,63

13.1.1  Počet interních a externích pedagogických pracovníků

Vysloveně externí pracovník – pedagog je ve škole jen jeden, jde o učitele programování CNC 
strojů. Druhý  kolega vyučuje v rozsahu vyšším než ½ úvazku vedle své OSVČ, nelze je považovat 
za externího i z pohledu dlouhodobého působení ve škole. 

13.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2008)

Počet pedag.  
pracovníků Do 30 let 31 – 40 

let
41 – 50 
let

51 – 60 
let

Nad 60 
let

Z toho 
důchodci

Průměrn
ý věk

Celkem  42 3 5 17 15 2 1 47,73
z toho žen 20 2 4 10 4 0 0 43,9

13.1.3.  Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2009)

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání 
vysokoškolské
- magisterské a 
vyšší

vysokoškolské
 - bakalářské vyšší odborné střední základní

31 5 2 4 0
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13.1.4. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2009)

Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let
3 2 6 15 16

•Škola nezaměstnává osobní asistenty



13.1.5   Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2009)

Hlavní skupina 
předm učitele Jméno a příjmení pedagoga Upřesnění kvalifikace třídní úva

zek
Aprobovaný 
plně

Nekvalif
ikován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen 
pedag, jen 
odborně)

Cizí jazyky

Musílková Alena, Mgr. Plně ap, ANJ 1.A 21 21

Vlcek Jan, Mgr. Plně ap , NEJ 3.N 22 22

Vlcek Jan, Mgr. Plně ap , NEJ 2.NB 22 22

Zaric-Brajovic Mirjana, Dipl. Fil Částečná ap, odborná kval plná, 
ANJ 21 21

Erfurthová Irena, Bc. Částečná ap, rodilý mluvčí ANJ 8 8

Šímová Ivana, Mgr. Plně ap , ANJ 15 15

Český jazyk
Dějepis, Občanská 
nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. Plná ap ČJL, OBN 2.A 20 20

Karásek Miroslav, Mgr. Část ap ČJL OBN pro ZŠ 2 stup. 3.C 21 21

Vlčková Eva, Mgr. Plná ap ČJL, DĚJ 2.NA 21 21

Kuncová Dagmar, Mgr. Plná ap PRÁVO, ost částečná 8 8

Matematika, Fyzika

Plecitá Jana, Mgr. Plná ap MAT 1.B 21 21

Hráchová Jana, Mgr. 2.C 21 21

Horká Ivana, Mgr. 1.N 15 21

Hudec Jiří, Ing. 

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

9 4 5

Chemie, Biologie
Patková Zdenka, Ing. Plná ap BIO CHE 2.B 21

Šteffková Jaromíra, Ing. Plná ap BIO, CHE jen kvalif 21 11 10

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

odb biol apod. 3.B 21



Hlavní skupina 
předm učitele Jméno a příjmení pedagoga Upřesnění kvalifikace třídní úva

zek
Aprobovaný 
plně

Nekvalif
ikován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen 
pedag, jen 
odborně)

Ekonomické odborné

Škvárová Danuše, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 1.Z 20 20

Chlustinová Alena, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 4.A 20 20

Krausová Ivana, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 4.B 21 21

Nejedlý Jaroslav, Ing. Plná ap EKONOM předm 3.A 21 21

Strojírenské odborné

Hrubý Jan, Ing. Plná ap mechanizace, technické, 
fyz jen část - odb 1.C 16 16

Šos Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 4.C 22 22

Křenek Martin, Ing. Jen odborná strojírenské př 10 10

Smíšek Vladimír, Ing. Plná ap strojírenské předměty 15 15

Lhotáková Alena, Mgr. Plná ap strojírenské předměty 8 8

Fryš Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 3.DS 20 20 20

Odborný výcvik
+ praxe

Zeman Josef, Mgr. Plná ap strojírenské předměty 3.Z 14 14

Balej Jirí Odborná příprava, částečná 16,5 16,5

Borovka Václav Odborná příprava, částečná 33 30 3 3

Crk Alois Odborná příprava, částečná 15 15

Kopáček Milan, Bc. Odborná příprava, plná ap 33 33

Štěpnička František, Bc. Odborná příprava, plná ap 32,5 32,5

Fencl Karel Odborná praxe, částečná 33 30 3 0

Huml Pavel Odborná praxe, nekval 7 7

Informační 
technologie
odborné

Rabochová Vera, Ing- Odborné př IT, jen odborná 20

Král Pavel Odborné IT nekvalifikován 22

Kebert Vladimír, Ing. , CSc Plná ap odborné předm. Zem- 
ekol, odb biol., IT jen pedag 4



Hlavní skupina 
předm učitele Jméno a příjmení pedagoga Upřesnění kvalifikace třídní úva

zek
Aprobovaný 
plně

Nekvalif
ikován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen 
pedag, jen 
odborně)

Tomsová Veronika, Bc. Odborné př IT, částečná 21

Vacovský Josef, Ing. Odborné př. ELEKTRO, plná 21

Tělesná výchova
Kovanda Lumír, Mgr. Plná ap. TEV 4 4

Pangerl Karel, Mgr. Plná ap. TEV 18 18
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Pozn.:  Při velkém počtu oborů vzdělání, kdy je výčet všech předmětů rozsáhlý a obtížně zpracovatelný, je možno 
nevypisovat jednotlivé předměty, ale údaje uvést pouze za skupiny předmětů: 1. cizí jazyky, 2. všeobecné předměty, 
3. odborné předměty, 4. odborná praxe/odborný výcvik. 

•Personální změny ve školním roce: 

➢ V průběhu školního roku nastoupila Mgr. Jaromíra Šteffková, zatím zástupem za Mgr. Janu 
Mertovou, t.č.  na mateřské dovolené

➢ V průběhu roku ukončil pracovní poměr Ing. Josef Štícha. 

➢ V září 2010 rovněž nově nastoupila Ing. Věra Sklenářová (nyní Rabochová) jako učitelka 
odborných předmětů IT. Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni. 

14.  Údaje  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků 
včetně vedoucích pracovníků 
(ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)

14.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

➢Bc. Jana Tkáčová navázala na dokončené vyšší odborné vzdělání v oblasti vychovatelství 
bakalářským studiem na PedF UK Praha,které dokončila v červnu 2010. Od 1. 9. 2010 bude 
vykonávat funkci vedoucí vychovatelky domova mládeže

➢Bc. Veronika Tomsová nastoupila k 1. ročníku pokračovacího magisterského studia na Univerzitu 
Pardubice, do dvou let bude mít magisterský stupeň vzdělání, má uzavřenu se zaměstnavatelem 
studijní smlouvu. 

➢p. Pavel Král pokračoval poslední ročník bakalářského studia na Univerzitě Pardubice, k 
1. 9. 2010 ukončil pracovní poměr ve škole. Měl uzavřenu studijní smlouvu, hradí zaměstnavateli 
náhradu za vynaložené prostředky zaměstnavatele. 

14.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
➢Ing. Vladimír KEBERT, CSc nastoupil ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání k doplnění 
odborné a pedagogické kvalifikace „Učitelství informatiky na středních školách“ na Institutu 
vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity Praha, dokončí v prosinci 2010, studuje v 
rámci studijního volna a dovolené. 

➢Ing. Věra Rabochová nastoupila ke studiu pedagogického minima – celoživotní vzdělávání VISK.

➢Mgr. Dagmar Kuncová a Bc. Irena Erfurthová rovněž studují „pedagogické minimum“. 

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

V této oblasti se škola zaměřila na absolvování potřebných kvalifikačních předpokladů 
hodnotitelů, zadavatelů a školních maturitních komisařů pro novou maturitu. 
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14.4 Přehled DVPP k nové maturitě:

Jméno a příjmení číslo a název vzdělávacího programu
místo a datum konání

Ing. Václav Fryš

10-21-12-BZ-30 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

10-21-12-PZ-04 - Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP MZ

Mgr. Jana Hráchová

10-21-12-CZ-30 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

10-21-16-PZ-04 - Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP MZ
.

ing. Jan Hrubý 10-21-12-BZ-03 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

ing. Alena Chlustinová 10-22-12-BS-02 - Studium školních maturitních komisařů k nové maturitě Vlna B
10-22-11-PS-37 - Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře Vlna B

ing. Jana Hudcová 10-21-12-AZ-13 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

Mgr. Miroslav Karásek
10-15-12-EP-ČJ-23 - Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - český jazyk a 
literatura 

10-15-12-EÚ-ČJ-23 - Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - český jazyk a 
literatura 

Ing, Vladimír KEBERT, 
CSc.

10-23-12-BM-03 - Studium managementu škol k nové maturitě Vlna B

ing. Ivana Krausová

10-21-12-AZ-13 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

10-21-12-PZ-04 - Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP MZ

Mgr. Dana Kučerová

10-15-12-EP-ČJ-22 - Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - český jazyk a 
literatura 

10-15-12-GÚ-NJ-03 - Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk 

10-15-11-BP-PU-24 - Hodnotitel písemných prací pro žáky s PUP MZ Vlna B

Mgr. Alena Musílková
09-15-12-DÚ-AJ-05 - Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk 

10-15-13-AP-PU-03 - Hodnotitel písemných prací pro žáky s PUP MZ Vlna A

ing. Jaroslav Nejedlý 10-21-12-AZ-13 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

Mgr. Zdena Patková 10-21-12-CZ-08 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

Mgr Jana Plecitá

10-21-12-CZ-30 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

10-21-16-PZ-04 - Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP MZ

Ing. Věra Rabochová 10-21-14-DZ-30 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

10-21-16-PZ-03 - Studium zadavatelů k nové maturitě PRO ŽÁKY S PUP MZ
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ing. Danuše Škvárová

10-22-12-BS-10 - Studium školních maturitních komisařů k nové maturitě Vlna B

10-22-11-PS-37 - Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře Vlna B
.

ing. Václav Šos 10-21-12-BZ-02 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

Bc. Veronika Tomsová 10-21-12-AZ-13 - Studium zadavatelů k nové maturitě 

Mgr. Jan Vlček

09-15-12-CÚ-NJ-04 - Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk 

10-15-14-CP-PU-03 - Hodnotitel písemných prací pro žáky s PUP MZ Vlna C

Mgr. Eva Vlčková

10-15-12-EP-ČJ-23 - Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - český jazyk a 
literatura 

10-15-12-EÚ-ČJ-23 - Hodnotitel písemných prací a ústní zkoušky - český jazyk a 
literatura 

10-15-14-CP-PU-20 - Hodnotitel písemných prací pro žáky s PUP MZ Vlna C

Dipl.fil Mirjana Zarič-
Brajovič

10-15-12-FP-AJ-03 - Hodnotitel písemných prací - Anglický jazyk 

09-15-12-DÚ-AJ-05 - Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk 

Učitelé byli na DVPP k nové maturitě uvolňováni z výuky a bylo za ně suplováno se zvýšenými 
náklady. Nikdo zatím škole nedal náhradu zvýšených vynaložených platových prostředků. Nicméně 
lze konstatovat, že škola na přelomu 8/2010 plně disponuje potřebnými certifikovanými 
funkcionáři, potřebnými k provedení společné části maturitní zkoušky v příštím školním roce. 

14.5 Vzdělávací akce pro společensko vědní vyučování

5.12.2009 „Jak učit o komunismu“  DVPP vzdělávacího centra Plzeň – Mgr. Eva Vlčková
4.3.2010  „Izrael versus Palestina“ DVPP vzdělávacího centra Plzeň – Mgr. Miroslav Karásek a 

Mgr. Eva Vlčková

14.6 Finanční náklady, vynaložené  na DVPP
Ve školním roce bylo na DVPP vynaloženo celkem 27 432,-- Kč z veřejných prostředků + 
16 000 Kč,-- z osobních prostředků účastníka. DVPP k nové maturitě byla bezplatná.

účastník seminář náklady
Ing. Krausová Ivana Ekologické výukové programy 250,--
Mgr. J. Hráchová
Mgr. J. Plecitá

Využití  PC v matematice 1178,--

Ing. A. Chlustinová Finanční gramotnost II 510,--
Mgr. D.Kuncová Pedagogické minimum – příspěvek zaměstnavatele 

na studium
2000,-- (1. část)
4000,-- (2. část)
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Ing. V. Kebert Seminář pro ředitele škol - externí 1600,--
p. Král Pavel
Ing. J. Hudec

Informatika ve škole – akred. fa. Pachner 4380,--

Ing. Krausová Ivana
Mgr. Patková Zdenka

O pesticidech netradičně 600,-- (1. část)
750,-- (2. část)

Ing. Krausová, Mgr. 
Patková, Mgr. 
Kučerová, Ing. Hudec, 
Mgr. Plecití, Mgr. 
Vlček ml, Ing. Kebert, 
Ing. Chlustinová, 

Jak zvládat zlost a agresivitu 3500,--

Bc. Irena Erfurthová Umění říkat ne 1059,--
Bc. Irena Erfurthová Příspěvek zaměstnavatele na akred.  studium 

pedagogického minima
2500,--

Mgr. D. Kučerová Právo  ve škole 800,--
Ing. J. Hudec Školení – „Software Bakaláři“, „Tvorba rozvrhu“ 890,-- + 890,--
Mgr. M. Karásek, 
Mgr. E. Vlčková

Izrael vs. Palestina 800,--

Ing. J. Hudec
Ing. V. Kebert

Školská legislativa 725,--

Ing. I. Krausová „Hodina zeměpisu“ 300,--
Ing. V. Kebert Studium rozšíření odborné způsobilosti učitelství 

Informatiky na středních školách
16.000,-- (hradí si 
sám)

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
15.1. Zpráva o činnosti školských zařízení – domov mládeže ve školním roce 2009/2010

➢V Domově mládeže bylo ve školním roce 2009 – 2010 ubytováno celkem 26 žáků. Z uvedeného 
počtu bylo18 chlapců, kteří byli ubytováni v prvním patře domova v levém i pravém křídle budovy, 
tato křídla jsou v době nočního klidu uzavírána. Dívek bylo ubytováno   osm a jsou ubytovávány ve 
druhém patře budovy a to taktéž  v obou křídlech. Dále pak jeden student ze SOŠ Rokycany z 
důvodu obtížného spojení z místa bydliště. Ubytování bylo pro něj výhodnější s ohledem na brzké 
ranní nástupy na praxi, kterou vykonával v podniku Mubea Žebrák.

K využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci studentů lze za 
školní rok 2009-10 uvést následující:

➢K volnočasovým aktivitám je využívána klubovna, která je rozdělená na dvě části. První část je 
zařízená jako konferenční a dochází zde k částečnému sportovnímu využití – jsou zde ribstole a 
boxovací  pytel,  velký  mobilní  velkoplošný  soubor  společenských  her,  kobercové  hry,  stolní 
fotbálek,  elektronické  šipky.  Druhá  část  je  zařízena  jako  obývací  pokoj  se  sedací  soupravou, 
obývací  stěnou a  klavírem.  V obývací  části  je  instalováno  promítací  plátno  a  PC projektor.  V 
klubovně  jsou  dva  televizory  se  satelitním  příjmem  TV  programů,  dva  DVD  přehrávače  a 
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videorekordér. Pro venkovní vyžití mohou studenti používat soupravu na kroket, venkovní gril a 
zahradní sprchu.

➢Do  vybavení  DM  byly  za  přispění  Rady  rodičů  při  SOŠ  Hořovice  zakoupeny  dvě  taneční 
podložky, bylo rozšířeno sportovní vybavení a materiál na keramiku.

➢Ve vybavení DM IT technologiemi je nově v provozu WiFi síť, která pokrývá většinu prostor DM 
a tak umožňuje přístup na internet i na pokojích studentů. Tato síť je přístupna v denní době. V 
nočních hodinách je automaticky vypínána. U počítačů v počítačové klubovně je trvalý přístup na 
internet a jsou propojeny do sítě. Taktéž na vychovatelně je PC s tiskárnou. Tento počítač je kromě 
práce  vychovatelů  využíván  pro  studenty  pro  potřeby  tisku  jejich  školních  prací.  Počítačové 
pracoviště studenti hojně využívají jak v oblasti vlastního vzdělávání, tak i pro svoji zábavu.

➢Domov mládeže odebírá pro studenty časopisy GOLEM – jedná se o časopis pro kreativní činnosti 
a keramiku, časopis 21.  století, Počítač pro každého a ABC.

➢Keramická dílna, která je upravena jako samostatné pracoviště společně s dílnou pro rukodělnou 
činnost má velice široké uplatnění ve volném čase studentů. 
V keramické dílně  žáci vyrábějí různé drobné užitkové a dekorativní předměty, což přispívá jak k 
rozvoji manuální zručnosti , tak se i rozšiřuje jejich estetické cítění. 

➢V hodnoceném školním roce byla uvedena do provozu  po dlouhé době opět knihovna, která je 
využívána ve volném čase studentů. Studenti  v průběhu celého školního roku navštěvují městskou 
knihovnu. A několik dalších studentů je zapojeno i v dalších kroužcích (frestylle, ZUŠ).
➢Po celý  rok  se  ubytovaní  žáci  starají  o  venkovní  rostliny,  keře  a  stromky.  Uvnitř  budovy se 
prohlubuje vztah k přírodě starostí o pokojové a tropické rostliny. Ale především je jejich starostí a 
zároveň zálibou péče o dvě akvária a vodní želvu „Matyldu“.
➢V  průběhu  roku  je  za  dobrých  atmosférických  podmínek  prováděno  pozorování  různých 
vesmírných objektů menším astronomickým dalekohledem. Studenti získávají základní informace o 
astronomii.
➢Ve spolupráci se školou pracují na DM dva zájmové kroužky, keramický a teraristický. Oba dva 
kroužky jsou otevřeny pro všechny studenty SOŠ.

Pro  sportovní  vyžití, kromě  zmíněných  prostorů  v  klubovně,  žáci  využívají  samostatného 
prostoru při stolním tenisu. Dále mají k dispozici badminton, líný tenis, volejbalové, fotbalové a 
ragbyové  míče.  Vybavenost  sportovním  náčiním  je  postupně  rozšiřována  a  obměňována.  Na 
domově mládeže byl uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenise a elektronických šipkách. Dále, 
pokud je vhodné počasí, hrají míčové i jiné hry v omezeném areálu DM, případně je využíváno 
nové hřiště školy.

V preventivně  výchovné  činnosti je  ze  strany  vychovatelů  věnována  maximální  pozornost 
předcházení  všem patologickým jevům. Vychovatelé se snaží být v trvalém kontaktu s  rodiči a 
společně se podílet na výchově mladého člověka. Pro studenty jsou pořádány různé společenské 
hry,  přednášky,  psychohrátky  se  změřením  na  kladné  ovlivňování  jejich  morálních  vlastností. 
Maximální péče je věnována začlenění nově příchozích žáků, překonání všech překážek z přechodu 
na novou školu a změn v souvislosti s jejich pobytem na DM a odloučení od rodiny.

Ze strany vychovatelů je věnována maximální péče o celkový rozvoj osobnosti studentů a to jak 
po duševní, tak i tělesné stránce. Hlavní zřetel je kladen na vytváření vztahu k druhým osobám, 
společenskému jednání a vystupování, utváření žebříčku hodnot, vztahu k životnímu prostředí.  To 
vše přispívá k budování si vlastního charakteru a postavení ve společnosti.
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V oblasti investičních akcí: Je nutné provést opravu závěsného věnce nad střechou budovy DM, 
kde je v levé i  pravé boční části  uvolněný panel.  Dále je  nutno provést  další  výměnu vodních 
stoupaček, které jsou v havarijním stavu.

Je  nutná  postupná  výměna  nábytku  na  pokojích,  který  vzhledem ke  svému  věku  již  začíná 
dosluhovat.  Dále je potřeba zmodernizovat počítačové vybavení.

                                                                                           Zpracovala: Bc. Jana Tkáčová
                                                                                                              ved. vychovatelka

15.2 Spolupráce školy s okolními firmami se zvláštním zřetelem na zaměstnanost absolventů 
školy

V hodnoceném roce pokračuje úspěšně spolupráce se zaměstnavateli – především firmami 
Mubea, GmBh. , Buzuluk, a.s Komárov a dalšími. Principem spolupráce je přizpůsobení 
vzdělávacích aktivit školy budoucím zaměstnavatelům s tím, že zaměstnavatelé poskytují žákům 
(zákonným zástupcům) studijní smlouvy a na jejich základě po celou dobu studia poskytují žákům 
stipendia. 

Platí stejný text jako v minulé výroční zprávě. Velmi si vážíme toho, že se spolupráci podařilo 
udržet i v době ekonomické recese.

Naopak firma Mubea, GmBh. , Žebrák rozšířila stipendijní program i na čtyřletý maturitní obor 
Strojírenství od 1. 9. 2010

Ve věci spolupráce v programu UNIV2 kraje a spolupráce ve věci vzdělání učitelů odborného 
výcviku navázala škola úzké kontakty s firmou TGS Holoubkov, jejíž hlavní činností je prodej CNC 
obráběcích strojů a odborná podpora jejich užívání.

1. Mgr. Alena Lhotáková se zaměřuje na zprostředkování spolupráce s odbornými firmami. Na obrázcích spolu s  
pracovníky firmy TGS Holoubkov.     
2. Ve spolupráci s firmou AXA, s.r.o byla uskutečněna odborná návštěva výstavy pro podnikatele v Mnichově. Na 
snímku Bc. Milan Kopáček u expozice firmy WABECO.

15.3 Spolupráce školy s okolními firmami za účelem popularizace technického vzdělávání

Škola již druhým rokem spolupracuje s firmou INBIT (která je servisní organizací Úřadu práce 
Beroun pro organizování školních soutěží a veletrhů, které mají vazbu na volbu povolání). Škola 
poskytuje prostředí dílen a odborně zajišťuje soutěž s názvem „A co takhle řemeslo ? Účelem 
soutěže je motivovat vystupující žáky devátých tříd k volbě technického oboru na střední škole.
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Na soutěži  „A co takhle řemeslo“ 11.11.2009 byli přítomni i personální ředitelé firem Mubea s r.o., Buzuluk a.s. Žáky 
ZŠ motivovali ke studiu strojírenství ve tříleté nebo maturitní formě. Na obrázku žáci 2. ZŠ Hořovice v dílnách SOU.

15.4 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)

Poznávací zájezd do Královské Anglie   a   Londýna  
V září 2009 byl pro studenty SOŠ Hořovice uspořádán školní poznávací zájezd do Anglie. 5 

– ti denní zájezd byl pořádán cestovní kanceláří Inter Zbiroh. Doprava byla zajištěna autobusem, 
ubytování v hostitelských rodinách v Londýně. Pouze první nocleh byl v hotelu typu Formule ve 
francouzském Calais.

 V  ranních hodinách jsme odtud přejeli trajektem na ostrov. Vylodili jsme se v přístavu 
Dover, jenž se rozkládá na úpatí křídových útesů, které bylo možno shlédnout při připlouvání 
trajektu. Po prohlídce centra přístavního města jsme přejeli do Devil´s Dyke na  vycházku do 
národního parku. Přejeli jsem podél mořského pobřežína velmi příjemnou procházku po pláži k 
útesům Seveb Sisters, které jsou zajímavým dokladem erozní činnosti mořských vln. Z útesů Beach 
Head se nám nabídly úchvatné výhledy na kanál La Manche z výšky 163 metrů.  Poté jsme 
navštívili městečko Brighton, které bývá označováno jako „Londýn u moře“. Je to živé lázeňské 
letovisko s dlouhou oblázkovou pláží. Nechali jsme se zde udivit bizarností Royal Pavillionu, 
královského paláce postaveného v orientálním stylu. 

Další den jsme navštívili Portsmouth, kde jsme se soustředili na jeho přístav, který je nejen 
významným centrem anglické námořní dopravy, ale slouží také jako místo odpočinku mnoha 
slavných lodí jako jsou historické lodě Mary Rose a Victory. Po prohlídce tohoto námořního 
skanzenu jsme přejeli do Salisbury – nádherného středověkého městečka s pravou anglickou 
atmosférou.  Nachází se zde jedna z nejkrásnějších ranně gotických anglických katedrál, kde je 
uložen jeden z výtisků „Magna charta“ a spousta historických budov v křivolakých uličkách centra, 
které přímo vybízejí k procházkám. Dále jsme projeli okolo Old Sarumk nejslavnější megalitické 
památce Evropy - Stonhenge – kruh obrovských kamenných bloků, jehož původ a účel nedá spát 
mnoha světoznámým vědcům a odborníkům na pravěkou civilizaci. Nedaleko odtud jsme si také 
prohlédli Silury Hill, což je tajemná mohyla starší než egyptské pyramidy. 

Další den jsme měli výlet po hrabství Cambridgeshire. Navštívili jsme Ely,  městečko v 
bažinaté oblasti Fens s významnou katedrálou z 11. století. Dále jsme si prošli Cambridge, druhé 
nejstarší univerzitní město v Anglii. Navštívili jsme Kingś College, a prošli po břehu řeky Cam.Poté 
jsme přejeli na návštěvu královského leteckého muzea v Oxfordu, což je vojenské letiště známé z 
bojů o Anglii z 2. Světové války. Je zde velmi pěkná expozice letadel s Concorde, B 52 a další cca 
170 exponátů. 
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Poslední den jsme věnovali městu Londýn, této desetimilionové metropoli, která si získala 
přízvisko nejkosmopolitnějšího města na světě. Vyhlídka v parku Greenwich, na jehož pahorku se 
nachází světoznámá královská observatoř ležící na nultém poledníku, nám tuto tezi potvrdila. V 
Londýně jsme mimo jiné navštívili muzeum Madam Tussaud´s Museum, Trafalgarské náměstí a 
Národní muzeum. Lodí jsme projeli po Temži do čtvrti CITY - hlavního finančního centra Velké 
Británie a jednoho z nejdůležitějších ve světě. Původní dominantu - katedrálu svatého Pavla - 
doplnily vysoké budovy kanceláří, jejichž modernost ostře kontrastuje se starobylostí slavného 
zvedacího mostu Tower Bridge a  pevnosti Tower, někdejší královské rezidence, v jejímž interiéru 
jsou vystavovány korunovační klenoty anglických králů a královen. Po prohlídce města jsme odjeli 
na trajekt do Doveru.

Studenti si nejen obohatili odborné znalosti týkající se jihoanglické přírody, architektury, 
zeměpisu a historie, získali povědomí o dalším státu Evropské Unie, ale také si procvičili anglický 
jazyk v běžné konverzaci, což je významným motivačním prvkem ve výuce cizích jazyků.

Mgr. Alena Musílková

Zpráva o skupinové praxi v Krkonoších
   Ve dnech  12. – 18. června 2010 se třída 1.B zúčastnila skupinové praxe .
   Praxe byla zajištěna a připravena v Krkonoších ve spolupráci s OS KOVO HSS Hořovice, 

Správou KRNAP Vrchlabí a  KAD Vrchlabí.
   Všichni účastníci byli ubytováni na chatě Jasanka  v osadě Labská u Špindlerova Mlýna. Pobyt 

byl zaměřen  na informace o národním parku a o Krkonoších vůbec, dále pak na poznání 
zajímavých míst centrálních Krkonoš,na typickou faunu a floru a také na expozici „Kámen a život“ 
a přednášku na Správě KRNAP s  p. Ing. Bílkem ,spojenou s návštěvou záchranné stanice pro 
handicapované živočichy. Informace byly rozšířeny o úvodní a základní prezentaci o Krkonoších a 
NP a dále o prezentace jednotlivých dnů,  které zpracovávali studenti na počítači. Jednotlivé dny 
byly přiděleny vždy určité skupině studentů,kteří na závěr každého dne ve své prezentaci shrnuli 
veškeré dění včetně fotodokumentace a vlastních komentářů.

Čertova strouha, výstup na Sněžku
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U pramene Labe, Cesta  ze Sněžky
    

  Účastníci praxe absolvovali odbornou vycházku po okolí ( přehradní nádrž Labská ) a návštěvu 
s přednáškou na farmě „Hucul“ (chov huculských koní). Dalším cílem byla návštěva NS Čertova 
strouha – protierozní stavby na vodním toku. Pobyt obsahoval i dvě „vrcholové“ exkurze – 
pohraniční hřeben a výstup na Sněžku a prohlídku pramene Labe a Labského dolu.

Studenti odevzdají o průběhu praxe podrobně zpracované deníky
   Celkem bylo pěšky absolvováno 80 km.

Hořovice 21. června 2010                                        

                                       Mgr. Miroslav Karásek  a Mgr. Jaromíra Šteffková

15.5.Zapojení školy do programů a projektů (nové i pokračující):

15.5.1 zapojení školy projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z 
fondů EU (např. programy OP RLZ, OP VK;  např. projekty PILOT G, PILOT S, VIP kariéra)

Škola od roku 2009 má schválený následující projekt v ROP Střední Čechy, dílem financovaný 
Středočeským krajem (14,7 mil Kč +3,7 mil Kč povinné spolufinancování) a dílem 27,50 mil Kč z 
prostředků EU 

                       
Název projektu:  Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště, Hořovice,  Registrační číslo:  CZ.1.15/3.3.00/25.00418
                  Datum založení žádosti:   21. října 2008 15:51:03
                  Datum finalizace:   12. listopadu 2008 9:14:09
                  Stav:  Předaný
                  Stav zpracování: Projekt v realizaci CZ.1.15
                  Název OP 
                  ROP NUTS II Střední Čechy
                  Číslo výzvy
                  25
                  Název výzvy
                  Výzva č. 25 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 a 3.3 - oblast vzdělávání
                  Název prioritní osy :  Integrovaný rozvoj území
                  Oblast podpory:  Rozvoj venkova
                  Účetní osnova
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                 410/2009 Sb. ;    701-704 (FZ 07/2009)
                  Projekt vychází z IPRM
                  
Projekt má dvě hlavní aktivity: 

a) VLASTNÍ STAVBA BUDOVY

Novostavba učebního monobloku čítající 4 dílny - frézárnu, soustružnu, nástrojárnu, svařovnu, 3 
malé zámečnické dílny a 4 instruktážní učebny vybavené IT technologiemi. Infrastrukturu tvoří 
kancelář, šatny a umývárny. Vybavení bude realizováno dílem stávajícím vybavením učiliště a 
částečným nákupem zaváděných moderních technologií. Zastavěná plocha výrobní haly: 1626,7 
m2; obestavěný prostor:  8130 m3. 

b) POŘÍZENÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ A ŠKOLNÍHO VYBAVENÍ

Stroje - nové technologie budou implementovány vedle využití stávajícího movitého vybavení. 
Pořídí se : školní obráběcí CNC centrum, CNC soustruh, CNC frézka, drátořez, hloubička, přesná 
měřidla, svářečské pracoviště(podrobné informace v kapitole 5 DIŽ).

Hlavní údaje:    Hlavní způsobilé výdaje:         44 297 000,00  Kč
                          Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na PD (do výše 5% CZV)

                          34 762 000,00  Kč
                          Pořízení samostatných movitých věcí:    9 480 000,00  Kč
                        ----------------------------------------------------------------------------
                     
          Stav realizace: K datu této zprávy není dosud vybrán dodavatel stavební části projektu ! 

Vlastní realizace projektu je reálně ohrožena a tříleté úsilí několika pracovníků školy by bylo 
zahozeno.  Viz text zprávy o materiálním vybavení školy. 

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

V školním roce 2009/2010 vykazovala škola aktivity ve dvou projektech uvedených kategorií. 

Projekt ve spolupráci se zřizovatelem školy s názvem „Vybavení škol moderními technologiemi“. 
Uvedený projekt byl v běhu již druhým rokem. Dodání moderních technologií bylo způsobeno 
řešením podání na Úřadu pro hospodářskou soutěž, který řešil stížnost dodavatele. 

Výstup projektu byl realizován v průběhu dubna až května 2010. Škola v rámci projektu získala 
následující vybavení a pomůcky: 
➢dvě soupravy interaktivních tabulí,určené pro předměty mimo IT vyučování
➢dvě soupravy hlasovacích zařízení
➢dvě čtecí kamery, vizualizéry, 
➢dva datové projektory
➢10 notebooků pro podporu přípravy učitelů

Uvedené vybavení je pro vybavení učitelů a učeben velkým přínosem. Velkým pozitivem 
celého projektu je skutečnost, že dodávka byla doplněna i proškolením učitelů.
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K používání bylo proškoleno 15 učitelů školy. Moderní technologie jsou umístěny trvale v 
učebně pro chemii a v učebně pro předměty ekologie a biologie, jedna souprava na Palackého 
náměstí 100 a druhá na odloučeném pracovišti Masarykova 387.

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

15.5.2.2  zapojení školy do mezinárodních programů (Sokrates, Comenius atd.)
Připravujeme se na zapojení do mezinárodního projektu COMENIUS

Učitelé naší školy se rozhodli, že se zapojí do mezinárodního projektu COMENIUS, který je 
podporován Národní agenturou pro evropská partnerství NAEP. Studijní oblast pro tuto spolupráci 
jsme zaměřili na studium historie zemí, do projektu zapojených. Zkoušeli jsme hledat vhodné 
partnerské školy prostřednictvím internetové služby e-twinning. Kontaktovali jsme mnoho škol v 
Itálii, Turecku a Severním Irsku, ale vhodné partnery se nám najít nepodařilo. Proto jsme poslali v 
červenci 2010 žádost Národní agentuře NAEP o grant na kontaktní seminář, který se bude konat v 
září 2010 ve městě Zandvoort, Nizozemí. Kontaktní semináře jsou zaměřeny na informaci účastníků 
o mezinárodních aktivitách pro školy v Evropě a dále na hledání vhodných partnerů pro možnou 
další spolupráci v rámci programu COMENIUS.

P.S. V září 210 se uvedený kontaktní seminář uskutečnil,přičemž bylo dohodnuto několik možných 
budoucích kontaktů  se školami v zemích EU (D, NL). Další události budou zhodnoceny v příští  
výroční zprávě.

Mgr. Alena Musílková

Kontakty se zahraničními partnery v Zandvoortu probíhaly i v neformální atmosféře. Na snímku vlevo zástupci  
partnerských škol řeší otázky ohledně spolupráce i během krátké vycházky po pobřeží. Na snímcích jsou zástupci  
těchto středních škol: litevské školy, německé, turecké a norské.

15.5.2.3 Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem (např. Vektor)
V roce 2009 realizovala škola druhou etapu projektu VEKTOR společnosti Scio – šlo o 

druhou část testování třetích ročníků. Protože jsme nebyli na seznamu podporovaných škol 
zřizovatelem, hradili jsme tento projekt z vlastních prostředků. 

Výsledky projektu nedosáhly očekávané relevance z důvodu velké výměny studentů ve třídě 
(opakování ročníku, přestupy, takže testy psalo návazně jen asi polovina žáků)
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   15.5.2.4 Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty

Škola je jedním ze čtyř školských partnerů projektu „Základní a střední školy společně“ . 

V projektu jsou zapojeny dvě střední školy – SOŠ a SOU Hořovice, OA Kolín a
dve základní školy -  2. ZŠ Kolín a ZŠ Plaňany. 

Žadatel a příjemce prostředků projektu je: Agentura N+N s.r.o., Počaply 61, 533 04  Sezemice 
(PA), IČ: 260 14 033, DIČ: 260 14 033, Telefon/fax: 466 261 403

Projekt během školního roku vykázal celou řadu aktivit: 

➢příprava realizačního týmu,  klíčová aktivita „Osobnost a osobní potenciál– 22-23.5.2009 Seč, 
Jezerka
➢konference projektu 23.6.2009 Kolín 
➢aktivita podpora ekologické výchovy – příprava učitelů – Horská Kvilda, září 2010

Prezentace projektu N+N „Základní a střední školy společně“ ve foyer budovy školy

Klíčovou aktivitou projektu bylo soustředění učitelů zúčastněných škol v areálu Horská Kvilda. 
Pod vedením učitelky a specialistky pro ekologickou výchovu Ing. Jany Hudcové se uskutečnil 
terénní seminář s prvky orientace v terénu, poznávání a popis společenstev, biotopů, byla zde 
zorganizována přednáška odborníků z Národního parku Šumava. Akce se zúčastnili Mgr. M. 
Karásek, Ing. Ivana Krausová a Ing. Jana Hudcová jako lektor, hlavním organizátorem akce byla 
agentura N+N jako příjemce a žadatel projektu.
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Základní a střední školy společně – foto ze semináře na Horské Kvildě (foto: Mgr. Olga Nováková, N+N, s.r.o)

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

Hodnocení projektu „KOMPLEXNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE SPOLEČENSKY 
RIZIKOVÝCH JEVŮ“, financovaného z prostředků Fondu prevence Středočeského kraje a z 
prostředků SOŠ a SOU Hořovice

Realizátor: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice
Dotace projektu: 64 000 Kč

Projekt „Komplexní program primární prevence společensky rizikových jevů“ byl určen žákům 
prvních ročníků SOŠ a SOU Hořovice. Do projektu bylo zapojeno 123 žáků z pěti tříd. Každá třída 
absolvovala v průběhu celého školního roku 6 dvouhodinových interaktivních programů vedených 
dvěma zkušenými lektory: Mgr. Jiřím Sixtou, metodikem prevence při PPP Středočeského kraje a 
npor. Bc. Pavlem Kinclem, vedoucím Obvodního oddělení Policie České republiky v Berouně. 
Programy byly zaměřeny na prevenci rizikového chování adolescentů, zejména na nevhodné řešení 
konfliktních situací, špatné zvládání stresu, nedostatek schopnosti čelit negativnímu vrstevnickému 
tlaku, únik od problému k alkoholu a jiným závislostem. Účastníci programů jednak získali 
potřebné informace, jednak lektoři prostřednictvím prvků zážitkové pedagogiky ovlivňovali postoje 
dospívajících. Lektoři přizpůsobili po konzultaci se školním metodikem prevence program, aby 
odpovídal aktuální potřebě každé třídy. S velkým ohlasem účastníků se setkal program o agresivitě, 
násilí a šikaně věnovaný aktuálně prevenci kyberšikany.

Byly realizovány tyto dvouhodinové programy specifické primární prevence:



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2009/2010     strana 61 / 103

Svoboda, nebo závislost?
Život bez cigaret
Jak řešit konflikty a lépe si porozumět?
Stresové situace a jejich řešení
Prevence agresivity, násilí a šikany
Prevence kriminality
V závěru každého programu bylo provedeno účastníky písemné hodnocení. Žáci hodnotili 

program celkově známkou jako ve škole. Jako výborný označilo programy 53 % účastníků, 30% 
hodnotilo známkou velmi dobrý a 13% známkou dobrý. Pouze 1% účastníků označilo program jako 
uspokojivý a neuspokojivý program byl podle názoru 3% účastníků. Celkově lze projekt hodnotit z 
pohledu účastníků jako velmi úspěšný. Oslovil 93% žáků. V písemném hodnocení žáci oceňovali 
způsob komunikace, vedení diskuse, možnost vyjádřit svůj názor, dále uváděli, že získali mnoho 
cenných informací. Především studenty SOŠ zaujala témata týkající se konfliktů , komunikace, 
stresu a zvládání emocí. Podle vyjádření lektorů byla s naprostou většinou žáků velmi dobrá 
spolupráce. Aktivně se zapojovali do diskuse, nebáli se vyjadřovat své názory.

V jednotlivých dvouhodinových programech během školního roku 09/10 proběhly aktivity:

Svoboda,nebo závislost?
Zamyslíme se nad faktory ovlivňujícími vznik závoslostí, seznámíme se s vývojem závislosti. 

Vedle základních informací o drogách a příčinách jejich zneužívání se budeme učit technikám 
odmítání. Nahlédneme i do legislativy.

Život bez cigaret
Seznámíme se nejen se statistickými údaji ve vztahu k rizikům kouření, ale budeme zejména 

hledat způsoby, jak zodpovědně přistupovat k vlastnímu zdraví a životu. Také se pokusíme vyvrátit 
některé mýty týkající se kouření.

Jak řešit konflikty a lépe si porozumět?
Budou nás zajímat špatné mezilidské vztahy a špatná komunikace mezi lidmi a konflikty. 

Vyzkoušíme si různé modelové situace a řekneme si, jak je řešit.

Stresové situace a jejich řešení
Uvědomíme si, co nás stresuje a jak sami ve stresové situaci reagujeme. Naučíme se zvládat stres 

a své emoce.

Prevence agresivity, násilí a šikany
Naučíme se rozpoznávat šikanu, řekneme si, jak postupovat při výskytu šikany a jak můžeme 

pomoci šikanovaným spolužákům.

Prevence kriminality
Zaměříme se na nejčastější případy trestné činnosti mladistvých v našem regionu a uvědomíme si 

příčiny, motivy a následky trestné činnosti. Budeme se učit pracovat s trestním zákonem a 
interpretovat jeho znění.

Lektorovali: 
Mgr. Jiří Sixta,  koordinátor-metodik prevence 
Npor. Bc. Pavel Kincl , Policie ČR

Mgr. Dana Kučerová, 
výchovný poradce se zaměřením na prevenci 
patologických jevů, 06/2010
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15.6.1 Dílčí aktivity třídních učitelů v oblasti prevence patologických jevů: 

V tomto školním roce byla třída 1. A velmi problematická z hlediska kázeňského. Postupně se 
situace ve třídě neustále zhoršovala, proto byl do třídy pozván dvoučlenný pracovní tým odborníků 
pod vedením  Mgr. Věry Čikové, která je koordinátorkou projektu KPZ (Kompletní zajištění 
primárně preventivních aktivit na MŠ, ZŠ a SŠ) v Pedagogicko - psychologické poradně v Plzni. Na 
tyto odborníky jsme se obrátili, protože hlavním cílem projektu je napomoci znevýhodněným 
jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním 
prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami 
a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity 
sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit 
projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a 
mírnit negativní projevy poruch. 

Třída se zúčastnila několika sezení, ve kterých se učili, jak společně vycházet, aby nedocházelo k 
dalším konfliktům. Byla poskytnuta i poradní pomoc studentům, kteří se potýkají s vážnějšími 
problémy. Učitelé byli seznámeni s výsledky a následně návody, jak situaci zlepšit. Velmi dobrá 
byla spolupráce s vedením školy.  V červnu se třída společně s výše zmiňovanými odborníky 
zúčastnila zážitkového dopoledne v lanovém centru ve Zbiroze. Situace ve třídě se výrazně 
zklidnila.

 
Mgr. Alena Musílková 

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

15.7.1 Zpráva o činnosti v rámci sítě ASPnet (školní rok 2009/2010)

Zpráva Ing. Jany Hudcové o aktivitách EVVO: 

I. Zaměření školy v rámci ASPnet, Výchova k ochraně životního prostředí
 V roce 2005 byl naší škole propůjčen titul „ ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ 1. stupně a 

v roce 2009 jsme tento titul obhájily. Také jsme se v roce 2006 stali spolu řešiteli projektu KEV- 
„Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji.“Tento projekt 
jsme úspěšně ukončili v roce 2008. 

II.Projekty a konkrétní akce.

1. Třídění odpadu
Odpad třídíme nejen ve škole,ale i na domově mládeže. V letošním roce započalo třídění odpadu 

také v SOU .
 Do všech pater budovy školy byly zakoupeny třídící kontejnery. Studenti 3.r oboru OTŽP si 

připravili přednášky o nutnosti třídění odpadu a postupně informovali všechny své spolužáky i 
pracovníky školy.

2. Exkurze
Exkurze jsou především směřovány do míst týkajících se problematiky životního prostředí a 

navazují na odborné učivo.
3. SOČ
Každoročně pořádáme školní kola SOČ s účastí několika studentů a nejlepší postupují do 

krajských i národních kol. Většina prací je zaměřena přírodovědně.
4. Seminární práce 
Od 1. ročníku vypracovávají studenti seminární práce s různou tematikou, ta má vždy úzkou 

vazbu na studovaný obor.. Studenti se učí shromažďovat a zpracovávat příslušné materiály a v 
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neposlední řadě i prosazovat se ve svém oboru. Vyvrcholením je zpracování a obhajoba maturitní 
práce.

Kvalita prací se  zvyšuje jednak ročník od ročníku a jednak i v celoškolském měřítku. Forma 
prací je též chápána jako zdařilá průprava k pozdějšímu studiu na vyšším stupni školy.

Odborně jsou v rámci skupinového vyučování ve třídě vytvářeny tzv. „malé projekty“. Ty mají 
společné téma, zadání ( např. Demografický přehled místa bydliště, Ekosystémy, Velkoplošná CHÚ 
atp.).Forma zpracování je pak různá – makety, tabule, prezentace, aj.. Každá skupina svoji práci 
představuje a komentuje.

Tyto práce se výrazněji uplatňují při školních expozicích při různých příležitostech. 

5. Maturitní práce
Součástí maturitní zkoušky je obhajoba odborné práce zaměřené na oblast životního prostředí. 

Studenti si volí různá témata prací, které mají svoje konzultanty z řad učitelů školy.

6. Odborné přednášky a projekty studentů
V rámci jakési „nástavby“ si někteří studenti připravují populárně naučné přednášky s různými 

tématy ( např. Energie, Chráněná území, Populace aj.). S pracemi pak seznamují studenty ostatních 
tříd.

V této oblasti funguje spolupráce s Gymnáziem Václava Hraběte Hořovice, jehož studenti se 
stávají posluchači těchto přednášek.

A také spolupracujeme i se ZŠ a MŠ v Tlustici.

7. Soutěže
Již tradičně se zapojujeme do literární a výtvarné soutěže KEV.
Každoročně se účastníme soutěže Ekologie v zemědělské praxi.

8.Odborná praxe
Velká pozornost je věnována odborným praxím. Cílem je přímo v terénu seznámit studenty s tím, 

co příroda v té které oblasti nabízí typického. Odborné znalosti jsou často umocněny emotivními 
pocity ( pohledy do kraje, vyšší fyzická námaha, společný prožitek atp. ). Odborné informace jsou 
doplňovány o poznatky obecnějšího (turisticko poznávacího charakteru).  Takto získané poznatky 
mají daleko hlubší trvání. 

Dlouhodobějším cílem je postupné poznávání jednotlivých NP a CHKO.
Studenti v přípravné fázi i po dobu samotného pobytu jsou motivováni ke shromažďování 

materiálů o dané lokalitě ( mapy, průvodce, informační materiály ) a účastní se odborných 
přednášek.

Tato forma práce ( i přes finanční náročnost ) se jeví jako velice efektivní.

9. Středoškolská ekologická konference
Každoročně se naši studenti účastní Středoškolské ekologické konference. Práce i jejich 

prezentace jsou opravdu kvalitní a studenti velmi dobře reprezentují školu.

10. Zahájení prací a realizace ozelenění školního pozemku

11. Týden škol UNESCO

Téma : Biodiverzita
Tato témata jsme řešili jako Přírodovědně sportovní den. Propojili jsme vědomostní a sportovní 

disciplíny. Akci jsme uskutečnili 21.4.2010 v lesoparku Dražovka v Hořovicích a účastnili se 
všichni studenti i učitelé školy. Viz. příloha.
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III.  Mezinárodní spolupráce  

Naše škola dostala nabídku na možnou spolupráci s polskou školou, ale vše je zatím ve fázi 
přípravy. V loňském roce jsme pořádali výstavu Změny klimatu ve Švýcarsku a doufáme, že se nám 
podaří zajistit spolupráci se školou podobného zaměření, jako je naše.

IV.     Výhled do budoucna  

Hodláme i nadále pokračovat v již zavedených programech a projektech. Rozšíříme spolupráci se 
MÚ Hořovice a věříme, že se nám podaří navázat spolupráci s polskou a švýcarskou školou.

Ing. Jana Hudcová, 
koordinátor EVVO, SOŠ a SOU Hořovice

15.7.2  Ekologická výchova, koordinátor EVVO - zpráva o činnosti za rok 2009 – 2010
1) Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze

V říjnu 2009 se Michaela Šímová a Kateřina Tománková( 3. ročník OTŽP ) 
zúčastnily Středoškolské ekologické konference. Všechny práce  i jejich prezentace 
byly opravdu kvalitní a studentky velmi dobře reprezentovaly školu.

Michaela Šímová a Kateřina Tománková ( 4. ročník OTŽP ) zúčastnily Středoškolské ekologické 
konference

2) Odborné přednášky- zajištění či spolupráce s jinými pedagogy
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V rámci jakési „nástavby“ si někteří studenti připravují populárně naučné přednášky s různými 
tématy ( např. Odpady, Úspora energií, Populace aj.). S pracemi pak seznamují studenty ostatních 
tříd.

V této oblasti funguje spolupráce s Gymnáziem Václava Hraběte Hořovice, jehož studenti se 
stávají posluchači těchto přednášek.

3) Každoroční tvorba projektů s různými náměty. 

Studenti 2. a 3. ročníků OTŽP vypracovali a prezentovali projekty na téma „Biodiverzita“. 
Své počítačové prezentace a soutěže  předváděli ostatním studentům naší školy a také jiných 

škol. např. Gymnáziu V. Hraběte Hořovice, MŠ a ZŠ Tlustice. Pro nejmenší připravujeme i sladké 
odměny.
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Práce s žáky ZŠ Tlustice – ekologická výchova v praxi

4) Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Biodiverzita

Toto téma bylo zpracováváno jako akce přírodovědně sportovní a zúčastnili se jí všichni studenti 
i pedagogové školy. Informace, jak naše škola pojala a zpracovala téma „ Biodiverzita“, budu 
prezentovat na setkání Přidružených škol UNESCO.

Z celoškolního terénního dne „Biodiverzita“ , duben 2010

5) Příprava a doprovod studentů na soutěž Ekologie v zemědělské praxi

Soutěž se konala v Táboře a účastnilo se jí 11 škol z celé republiky. Této soutěže se účastníme 
pravidelně. V dubnu 2009 jsme obsadili druhé místo. V letošním roce jsme byli až čtvrtí.
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6)Úprava a ozelenění pozemku v areálu školy

Se studenty 2.B jsme upravili a osadili nevyužitou plochu ve dvoře školy. Žáci SOU vyrobili a 
postavili na pozemku stěnu pro pnoucí rostliny. Ošetřování, další výsadbu a zálivku zajišťuji se 
studenty v rámci cvičení, ale i v osobním volnu. Osázený pozemek slouží pro výuku, ale hlavně 
působí esteticky.

7) Účast na botanických akcích pořádaných Biologickou fakultou JČU v Českých 
Budějovicích.

Tyto kurzy jsou terénní a jsou výborným doplněním znalostí z botaniky. Veškeré znalosti dále pak 
využívám ve své práci.

8) Zajištění a absolvování odborné praxe v NP Krkonoše, CHKO Třeboňsko a NP Šumava.
Na všech praxích zajišťuji odbornou i organizační část. Praxe umožní studentům získat mnoho 

informací, znalostí a prožitků, které není možné ve škole zajistit.

Ilustrační foto k odborné části praxe žáku Třeboško a Šumava

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

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

10) Kulatý stůl
V rámci výuky s tématem NP a CHKO jsem se studenty 3.B vytvořili simulační hru s názvem NP 

Křivoklátsko. Žáci nastudovali informace  o CHKO Křivoklátsko a formou jakési televizní debaty 
jsme problematiku představili posluchačům, které tvořili studenti nižších ročníků oboru OTŽP.
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Z kulatého stolu na téma NP Křivoklátsko

11) Účast na setkáních a všech akcích KEV ( Klub ekologické výchovy).

Jsem koordinátorkou ekologické výchovy na naší škole . Zajišťuji a plním veškeré povinnosti a 
činnosti vyplývající z této funkce. 

Na valné hromadě KEV, která se konala 28.1. 2009 jsme obdrželi již druhý titul „ŠKOLA 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ I. stupně. Titul se uděluje školám, které svou činností a veškerými 
aktivitami zajišťují UR. 
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Obhájený titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

12) Vedení maturitních a seminárních prací .

13) Příprava a zajištění ekologické olympiády.
Na škole proběhlo školní kolo olympiády pro druhé a třetí ročníky a dva nejlepší z každého 

ročníku postoupili do okresního kola, které proběhlo v dubnu 2010 ve Vlašimi.

14)Vyhlášení a zajištění  - Literární a výtvarné  soutěže

Této soutěže se účastníme každoročně.V roce 2010 se mezi nejlepšími z celé republiky umístil 
Jakub Dvořák se svou kresbou.
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15.8  Sportovní aktivity

Ve školním roce 2009/2010 probíhaly na naší škole různé sportovní aktivity.

     V září jsme uspořádali ve Višňové u Roztok sportovní kurz, kterého se zúčastnili studenti 2. 
ročníku studijního oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Žáci se seznámili s vodními sporty, 
terénní cyklistikou, oblíbené byly také míčové hry.  Kurz organizovali učitelé Mgr. Jan Vlček st. a 
Mgr. Karel Pangerl.

     Poslední lednový týden strávili studenti naší školy na dobrovolném výběrovém lyžařském 
zájezdu na šumavském Zadově. Tato akce byla náhradou za LVVZ prvních ročníků. Všichni 
účastníci si s nadšením vyzkoušeli sjezdové i běžecké lyžování pod vedením zkušených instruktorů 
Mgr. Jana Vlčka st., Mgr. Karla Pangerla a Ing. Jaroslava Nejedlého. Tato akce byla vlaštovkou 
svého druhu a velice se osvědčila.

     V červnu byl uspořádán opět letní sportovní kurz pro studenty 3. A, 3. C, 2. NA a 2. NB opět 
ve Višňové u Roztok. Akci organizovali  tito pedagogové: Mgr. Vlček st., Mgr. Pangerl, Mgr. 
Lhotáková, Bc. Kopáček, Bc. Štěpnička. 

     Kromě zmíněných sportovních aktivit z předchozího sportovního kurzu se nyní studenti 
seznámili také se základy topografie a první pomoci.

Z letního sportovního kurzu žáků tříletých oborů - „Berounka 2010“

     Ve školním roce byly uspořádány také dva sportovní dny – zimní a letní.
     Po celý školní rok měli studenti možnost navštěvovat každý den po vyučování školní 

posilovnu pod pedagogickým dozorem.
     Na naší škole probíhal poprvé v historii kroužek odbíjené. Jednou týdně po vyučování se 

scházelo zhruba 15 studentů a studentek aby si osvojili základy této hry.  
Kroužek vedli Mgr. Vlček st. a Mgr. Pangerl.
       

Mgr. Jan Vlček
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15.9  Vzdělávací panelová výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“

Pozvánka na vernisáž výstavy s tématikou ekologie, multikulturnosti ve vztahu k boji člověka se změnami klimatu.

Ve dnech 16 – 20. 11 .2009 škola využil nabídku Švýcarského velvyslanectví a hostila putovní 
panelovou výstavu „Švýcarskem po stopách změn klimatu“. Na 12 panelech se výstava věnovala 
změnám podnebí v Alpách, důsledcích na obyvatelstvo. Výstava poukázala na katastrofické jevy a 
také nastínila možnosti řešení. Hlavní myšlenkou byla idea spolupráce celého světa, jak zamezit 
vlivu skleníkových plynů a jak využívat přírodní zdroje k potřebám lidské společnosti. 

Středobodem výstavy byla vernisáž, která byla určena veřejnosti, pedagogům okolních 
základních a středních škol i žákům hostitelské školy. 

Ředitelství školy velmi děkuje pracovníkům švýcarského velvyslanectví, kteří na přípravě a 
propagaci výstavy s ochotou spolupracovali a poskytli škole řadu materiálů o jejich zemi. 
Výukových materiálů si škola velmi cení zejména s ohledem na výuku konverzačních pasáží 
německého jazyka. 

Pedagogové školy – Mgr. Jan Vlček st. a ml. připravili český dabing (z německého komentáře) 
pilotního filmu, který dokumentoval život obyvatel nejvyšších horských poloh v Alpách, tání 
ledovců, půdní erozi a opatření, která musí tamní obyvatelé činit. 
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Foto z vernisáže výstavy „Švýcarskem po stopách změn klimatu“, která se konala na půdě školy 18.11.2009.  Výstava 
měla velký přínos jednak jako osvětová a vzdělávací akce pro žáky a pedagogy školy i pro veřejnost. Na snímcích jsou 
přítomní zástupci Švýcarského velvyslanectví  (Dr. Soňa Kritzlerová – foto vpravo) a Odboru školství a sportu  
Středočeského kraje. Vernisáže se zúčastnili vedoucí Odboru školství PaedDr. Pavel Schneider,  ředitelé základních a 
středních škol regionu, starosta Hořovic Dr. L. Čížek. 

15.10 Vědomostní a dovednostní soutěže a akce, uspořádané pro žáky školy

15.10.1 Klub mladého diváka
Klub mladého diváka organizuje Mgr. Eva Vlčková.  Během školního roku zorganizovala 

návštěvu představení pro všechny žáky, kteří o to projevili zájem:
12.1.2010 Divadlo Na Fidlovačce – Hostinec U kamenného stolu
1.2.2010   Divadlo Vinohrady – Ideální manžel
20.4.2010 Švandovo divadlo – Maškaráda
19.5.2010 Divadlo Příbram – Jakub a jeho pán – školní představení

15.10.2 Soutěž o T.G.Masarykovi
Škola se zapojila do krajskéh projektu, vyhlášenému hejtmanem kraje Dr. Davidem Rathem – 

vědomostní soutěže o T.G.M. V lednu 2010 učitelé českého jazyka zorganizovali školní kolo. 
15.10.3 Literární soutěž Biodiverzita

V rámci školního programu EVVO v březnu 2010 proběhla literární soutěž žáků školy v rámci 
českého jazyka na téma „Biodiverzita“. Došlo tak k přenesení odborného tématu do literární oblasti 
a tím došlo v praxi k zavedení průřezového tématu „Životní prostředí“ do výchovy k občanském 
uvědomění.

15.10.4  Soutěž v psaní na klávesnici PC
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10. listopadu 2009 se žáci školy zúčastnili tradiční soutěže v psaní na klávesnici PC. Tato soutěž 
probíhala na OA Beroun za účasti i jiných OA – např. Příbram, Kolín, Vlašim, Mladá Boleslav, 
SOŠ a SOU Hořovice a Beroun.

Naši žáci letos neobsadili vítězné pozice, přesto si vedli dobře s tímto výsledkem: 

Za 2. A    Vokáč Robert  203/0.10 rychlost / přesnost
Šidlík Michal 154/0.31 rychlost / přesnost

Za 4. A Rohlíčková Petra 258 / 1.19 rychlost / přesnost
Kusá Jana 204 / 0.10  rychlost / přesnost

Ing. Danuše Škvárová, 
odborná učitelka se zaměřením TEA

15.10.5 Logická olympiáda

Bc. Veronika Tomsová zorganizovala ve spolupráci s učiteli matematiky Mgr. Janou Hráchovou a 
Mgr. Janou Plecitou a  odbornými učiteli strojírenských odborných předmětů školní kolo logické 
olympiády. Žáci školy Karel Císař, Jan Jonák, Vladimír Kincl a Michal Šidlík postoupili do 
krajského kola, kde se v pořadí 35. místa umístil Karel Císař, ostatní se pak zúčastnili mimo pořadí. 
Škola se logické olympiády letos účastnila poprvé. Věříme, že nabyté zkušenosti pomohou 
připravujícím učitelům i soutěžícím v příštím období k lepším výsledkům.

15.10.6  Matematický klokan

Učitelé matematiky Mgr. Jana Hráchová, Mgr, Jana Plecitá a Mgr. Ivana Horká zorganizovali 
školní kolo soutěže „Matematický klokan 2009“ v kategoriích „Junior“ a „Student“. 

Umístění žáci ve školním kole: 
1.Michal Havrda (4.C) 51 bodů
2.Jan Jonák  (4.B) 39 bodů
3.Štěpán Prokop (3.C) 43 bodů

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
16.1 UNIV 2 kraje
V prosinci 2003 zřizovatel, Středočeský kraj vybral 30 škol jako možné kandidáty projektu UNIV2 
kraje. SOŠ a SOU Hořovice patří mezi 30 středočeských škol, zapojených do projektu, vedeného 
MŠMT ČR pod realizací Národního ústavu odborného vzdělávání. 

•Principem projektu je pilotáž kurzů dalšího vzdělávání pro dospělé a pracující. 

•Škola  zpracovává  pilotáže  ze  třech  oblastí  –  informační  technologie,  ekologie  -  chemie  a 
monitorování životního prostředí, kurzy svářečské školy

•Do  prvního  kola  pilotáže  byl  postoupen  a  schválen  projekt  kurzu  „Využívání  svobodného 
software – pracujte efektivně a bez nákladů“ Jde o projekt založený na seznámení zájemců a 
učitelů s operačním systémem Linux, alternativami komerčních aplikací a výuku tvorby různých 
desktopových a serverových řešení. 

•Zahájení reálné pilotáže je plánováno na jaro 2011



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2009/2010     strana 74 / 103

Logo UNIV2 kraje

16.2.  Svářečská škola (doplňková činnost)

Svářečská škola ve školním roce 2009/2010 proškolila v základních kurzech celkem 29 žáků 
SOŠ a SOU Hořovice.

Z řad veřejnosti bylo evidováno celkem 43 absolventů základních svářečských kurzů (různých 
metod),  úředních zkoušek bylo 51 a zaškolených pracovníků 2.

Během roku 2009/2010 jsme organizovali semináře zaměřené k prodloužení platnosti 
svářečského průkazu. Tyto semináře absolvovalo celkem 133  svářečů. 

Mgr. Alena Lhotáková

17. Výchovné a kariérní poradenství
Výchovné  poradenství ve školním roce 2009/2010

- 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.)

- 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)
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- 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 4. ročníků na ÚP v Berouně

Akce ve škol. roce 2009/10:

31. srpna – GO kurz pro studenty 1. ročníků 
2. září 2009 Místo konání: Orlík, Rakovice

Celkem studentů: 104

9. září 2009 Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 9 dvojic ze třídy 2. A.
Celkový výtěžek Kč 22.144,--

10.září 2009 Evropský diář (Generation Europe Foundation) – pro studenty 
2. ročníků

2. října 2009 Sbírka „Květinka“ – pro rodiny postižených dětí
Akce se zúčastnilo 10 dvojic třídy 2. A
Celkový výtěžek Kč 14.446,--

26. ledna 2010 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 
Praha

Akce se zúčastnili studenti 4. ročníků

10. února 2010 Beseda se zástupcem ČZU Praha – technická fakulta
Určeno studentům 4. ročníků

19. února 2010 ÚP Beroun
2. března 2010 Seznámení s činností IPS, ÚP, informace o situaci na trhu práce 
4. března 2010 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

2. března 2010 Beseda se zástupcem ZČU Plzeň – ekonomická fakulta.
Pro studenty 4. A

3. března 2010 Beseda se zástupcem Rybářské školy Vodńany.
Pro studenty 4. B

17. března 2010 Beseda „Dárcovství kostní dřeně“
18. března 2010 Besedy se zúčastnili studenti 2. B, 3. B, 4. B, 2. A, 4. A, 4. C
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12. března 2010 Přednáška firmy SCIO – „Národní srovnávací zkoušky“
Pro studenty 4. ročníků

30. března 2010 Sbírka Fond SIDUS (pro Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Praze 
Motole a Olomouci).

Akce se zúčastnili 2 studenti 3. A. 
Celkový výtěžek Kč 1.170,--

7. dubna 2010 Celostátní sbírka „Projekt Šance“ (program pro komerčně sexuálně 
zneužívané děti)

Zúčastnila se třída 2:B, výtěžek Kč  1.920,--

5. května 2010 Firma Tutor – nabídka pomaturitního studia a přípravných kurzů na VŠ pro 
studenty 4. ročníků

11. května 2010 Výchovně – vzdělávací program „S tebou o tobě“
- časopis a hygienické balíčky pro dívky 3. ročníku

12. května 2010 Český den proti rakovině
Zúčastnilo se 5 dvojic studentů 2. A
Celkový výtěžek Kč 11.030,--

Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení)
Informace o odborných pracovnících
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně 

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

Ing. Alena Chlustinová, 
výchovný poradce 

31. srpna –2. září 2009 se konal tradiční GO kurz pro studenty 1. ročníků  v Rakovicích u Čimelic a v Orlíku. Na 
snímku Mgr. Jiří Sixta (přizvaný odborník – preventista při debatě s prváky v Rakovicích.
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18.  Údaje o výsledcích inspekční  činnosti  provedené Českou 
školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 
20)

Česká školní inspekce vykonala ve škole kontrolu zpracování školních vzdělávacích programů. 
Kontrola proběhla v březnu 2010 a výsledek byl deklarován níže uvedeném sdělení. Hodnocené 
ŠVP byly v pořádku, jen u jednoho z nich chyběla pasáž o vzdělávání žáků s postižením a žáků 
talentovaných. ČŠI pře uzávěrkou této zprávy již v následném školním roce vykonala ještě státní 
kontrolu dodržování některých předpisů týkajících se tvorby ŠVP a během kontroly nezjistila žádné 
pochybení. 

Identifikace Sdělení České školní inspekce k posouzení předložených ŠVP

19. Další činnost školy

19.1.Vzdělávací akce – Evropská unie - Strassburg, Brusel 2010

Ve dnech 11.-15. dubna 2010 se ředitel školy v rámci vzdělávacích aktivit VISK Středočeského 
kraje zúčastnil vzdělávacího výjezdního školení na téma Evropská unie. Výjezd se uskutečnil do 
institucí Rady Evropy, Evropského parlamentu ve Strassburku a Evropského parlamentu a Evropské 
komise  v  Bruselu.  Během akce  se  pracovní  skupina  setkala  s  několika  českými  europoslanci, 
navštívila Český dům  - českou misi EU v Bruselu. Součástí návštěvy byli besedy s právníky a 
odborníky, kteří pracují v nejrůznějších funkcích u Evropské komise.
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Pracovní skupina 12.4.2010 na nádvoří Evropského 
parlamentu ve Strassburku.

V budově Evropského parlamentu v Bruselu

Setkání s europoslancem Ing. Vladimírem Remkem Ředitel školy při návštěvě budovy EP v Bruselu 14.4.2010

Obecným  přínosem  bylo  poznání  funkce  a  agendy  jednotlivých  evropských  institucí,  v 
neposlední řadě i dovoz četných vzdělávacích materiálů vhodných pro výuku společenskovědních 
předmětů.  Zcela  nepochybný  efekt  absolvování  této  vzdělávací  akce  je  přenesení  získaných 
poznatků směrem k učitelům a žákům školy.

19.2 Prezentace  školy na veřejnosti.  

Škola se prezentovala veřejnosti během školního roku v pěti dnech otevřených dveří a na třech 
veletrzích vzdělávání. 

Dny otevřených dveří se konaly ve dnech 20 a 21.11 2009, 12.12.2009, 9.1. 2010, 6.2.2010
Škola se účastnila veletrhů vzdělání v Berouně, Rakovníku a Rokycanech. 
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Expozice školy v Rokycanech 20.10 2009 byla doplněna ukázkami z laboratorních praktik. O studium na škole se 
zajímala řada zájemců, přesto byl letošní rok na přihlášky chudší.

20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
20.1. Základní údaje o hospodaření školy

 20.1.1 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 31.12.2009

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 2009 k 31. 12. činily celkové náklady hlavní činnosti 31 349 136,05  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 31 455 141,91 Kč. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský výsledek ve výši  106 
005,86 Kč. Dle předpokládaných nákladů za energie byla dle skutečného vyúčtování Buzulukem 
a.s. Komárov spotřeba tepla v odloučeném pracovišti SOU Osek nižší, a to zejména vlivem snížení 
ceny za l GJ o 123,06 Kč od 1. 8. 2009, spotřeba elektrické energie za toto pracoviště byla naopak 
vyšší, co se týče spotřeby plynu za II. pololetí v budovách čp.100 a čp. 387 byla také nižší než co 
jsme odhadovali s porovnáním spotřeby  I/Q 2009 a IV/Q/2009. Tudíž úsporným opatřením vznikl 
organizaci zisk, který navrhujeme k rozdělení do fondu odměn.

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ……………… 15 988 535,-- Kč 

(včetně OPPP)

Pojištění sociální a zdravotní hlavní činnosti původem SR …………   5 208 445,-- Kč

Příděl do FKSP: …………………………………………………     314 837,-- Kč

Ostatní  přímé výdaje  (ONIV přímé)  –  učební  pomůcky,  knihy,  pracovní  ochranné  pomůcky, 
cestovné, náklady na DVPP, program I – oblast protidrogové politiky, zákonné pojištění pracovních 
úrazů, náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost :  ……....     518 790,-- Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů: 
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Dotaci na Program I – projekt „ K čemu potřebujeme zákony- UZ 33122 ve výši 15 000,-- Kč, 
jsme vyčerpali 10 000,-- za realizaci programu primární prevence a za vyplacené OPPP ve výši 5 
000,-- na základě dohod o provedené práci.

Dotaci na Rozvojový program I. a II. etapy– zvýšení nenárokových složek platů PP – UZ 33 005 
v celkové výši na rok 2009   

814 000,-- Kč  - platy       598 529,--  Kč   čerpáno  598 529,-- Kč     

                         - odvody   203 500,-- Kč    čerpáno   203 500,-- Kč     

                         - FKSP        11 971,-- Kč    čerpáno     11 971,-- Kč     

Celkově jsme použili celou dotaci, tj.                         814 000,-- Kč.

Dotaci  na  Rozvojový  program I.  a  II.  etapy-  posílení  úrovně  odměňování  nepedagogických 
pracovníků – UZ 33 016 v celkové výši na rok 2009

230 000,-- Kč   - platy       169 118,-- Kč     čerpáno  382 425,-- Kč

                          - odvody     57 500,-- Kč     čerpáno  130 024,-- Kč

                          - FKSP         3 382,-- Kč     čerpáno      7 649,-- Kč

Celkově jsme vyplatili                                                 520 098,-- Kč

           

Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny na výuku zejména díky uplatňované slevy na odvod 
sociálního pojištění učebnice a školní potřeby, učební pomůcky a knihy v celkové částce 268 750-- 
Kč , jako např. : 

1)  mapy Fakta o Rakousku, periodická soustava prvků, dýchací a trávicí soust.     8 890,-- Kč

2)  knihy na výuku matematiky a fyziky                                                  1 408,-- Kč

3)  6 ks PC REPAS                                                                                   7 568,-- Kč

4)  materiál-náhradní komponenty na opravy PC pro výuku žáků                67 443,-- Kč

5)  software na výuku 45 ks– legalizace Windows 7 Professional         85 199,-- Kč

6)  pronájem SW pro výuku Solid Edge                                                   4 522,-- Kč

7)  sciodat- testy vzdělanosti studentů                                                      7 050,-- Kč

8) chemické učební pomůcky-potřeby (nálevky,byrety chem. látky       8 275,30 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 31. 12. 2009 .…………………………   686 934,65 Kč

Celkové výnosy DČ činily k 31. 12. 2009   …………………………   771 112,90 Kč   

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

HV = Zisk   …………………………………………………………+   84 178,25 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tento HV vznikl zejména následující činností :  

Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..   +  27 381,94 Kč 

Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………..   +  40 445,72 Kč

Výuka jízdy traktorem:  ……………………………………………   +    1 005,35 Kč

Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………..   +  15 345,24 Kč

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

CELKEM :   ………………………………………………………..   +  84 178,25 Kč

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

V roce  2009  v  rámci  dotace  na  provozní  výdaje  nám byly  účelově  přiděleny  tyto  finanční 
prostředky:

- příspěvek na nájemné ve výši 575 980,-- Kč, vyčerpáno …………..      557 048,64 Kč

  - vratka dotace ve výši 18 931,36 Kč na základě finančního vypořádání za rok 2009    

- příspěvek na odpisy DHM ve výši 353 876,-- Kč, použito …………     354 244,34 Kč

Schválený odpisový plán na r. 2009 RK SK usnesením č. 042-11/2009 ze dne 16.3.2009 činí Kč 
353 876,-- včetně změny odpisového plánu schválené usnesením č. 052-44/2009/RK ze dne 14. 12. 
2009 na Kč 359 236,--

- příspěvek na Fond primární prevence UZ 00009 ve výši 63 000,-- Kč, z toho 12 000,-- Kč na 
OPPP, možno čerpat do 30. 6. 2010, vyčerpáno ........................                 0,-- Kč

Z provozních prostředků bylo pořízeno (důležité položky): 

1) 1 ks PC  HP                                                                                                      10 151,-- Kč 

2) l ks záložní zdroj pro počítačovou                                                                    10 943,-- Kč   

3) 1 ks monitor LCD Samsung 24                                                                          7 422,-- Kč

4)  l ks notebook LENOVO                                                                                  13 777,-- Kč

6)  1 ks anténa s přijímačem na domov mládeže                                                    2 777 ,-- Kč

7)  1 ks stolní robot KitchenAid do ŠJ                                                                  14 950,-- Kč  

8)  2 ks promítací plátno                                                                                         6 011,-- Kč

9)  switch 24-port pro rozvod internetu                                                                  9 097,60 Kč

10) l ks tiskárna HP LJ 1505                                                                                   4 233,-- Kč

11) SW Kovoprog-progr. na výuku v progr. NC str.                                             15 470,-- Kč

12) nábytek do učebny NJ                                                                                        8 260,-- Kč

13) kuch. nádobí, tyč.mixer, frit. hrnec                                                                 15 307,20 Kč

14) výstavní stánek k propag.školy                                                                          3 992,-- Kč

15) keramická tabule                                                                                               27 656,-- Kč

16) instalace a konfigurace zařízení CISCO                                                           26 827,-- Kč

17) 2 ks server HP ProLiant                                                                                    23 800,-- Kč

18) regály do archivů čp. 100 a 387                                                                        46 917,-- Kč
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19) 16 ks repas PC HP DC7100                                                                              60 000,-- Kč

20) tiskárna Canon                                                                                                   8 318,10 Kč

21) telefonní ústředna Panasonic KX TDA 15                                                       38 248,-- Kč

22) 4 ks telef.přístrojů Panasonic, ochr. přepětí                                                     17 119,-- Kč

23) 2 ks software pro ředitele a učitele – legalizace Windows Profesional           10 510,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 1)  oprava traktoru Zetor                                                                                           6 426,-- Kč

2)  výměna optického válce a seřízení kopírky                                                        5 831,-- Kč

3) oprava multikáry                                                                                                21 041,--  Kč

4) oprava plyn. kotlů po serv.prohl. v čp. 100                                                        24 050,-- Kč

5) výměna rozvodů plynu a vody v chem.lab.                                                        21 796,-- Kč

6) malování laboratoře v čp.387, dvou učeben                                                       18 124,-- Kč 

7) instalatérské práce- odpady v kotelně  DM                                                         8 530,30 Kč

8) oprava dataprojektorů Hitachi a Philips                                                             16 206,50 Kč

9) oprava svařovacího poloautomatu UNIMAG 200                                               8 101,50 Kč

10) oprava a údržba kuchyňského zařízení                                                             11 132,-- Kč

11) oprava klimatizace ve ŠJ                                                                                   3 060,60 Kč

12) montáž plyn. rozvodu v učebně chemie                                                          14 058,70 Kč

13) bourací a instalatérské práce v učebně                                                             19 046,-- Kč

14) oprava světel, lištování, výměna svítidel                                                           9 671,13 Kč

13) revize zařízení v úhrnné výši                                                                         116 362,61 Kč

3.4 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
UZ 040

Usnesením č. 40-3/2009/ZK ze dne 13. 3. 2009 byla schválena akce  na výměnu podlahových 
krytin a vybavení učebny školním nábytkem v objemu 120 000,-- Kč a na výstavbu venkovního 
sportoviště u čp. 100 v objemu 100 000,-- Kč .

Na  vybavení  učebny  školním  nábytkem  a  výměna  podlahových  krytin  v  učebně  ve  výši 
dodavatelských fa bylo čerpáno celkem 126 438,47 Kč. Rozdíl 6 438,47 Kč hrazen v rámci dotace 
provozních výdajů na r. 2009.

Akce výstavby venkovního sportoviště byla zrušena.

 Dne 24. 6. 2009 jsme podali žádost o změnu určení finančních prostředků a usnesením rady 
kraje č. 007/-34/2009/RK ze dne 29. 9. 2009 byla schválena investiční akce „Rekonstrukce podlahy 
učebny IT včetně elektrických a datových rozvodů“ z investičních prostředků KÚSK ve výši 100 
000,-- Kč a z příjmů z pronájmu majetku ve výši 100 000,-- Kč, tj. celkem 200 000,-- Kč.

Použití investičních prostředků ve výši dodavatelské fa na základě smlouvy o dílo s HMS, s.r.o. 
Žebrák činilo 199 408,-- Kč, z toho byly čerpány prostředky z příjmů  z pronájmu majetku – UZ 
040 ve výši 100 000,-- Kč a 99 408,-- Kč z investičního fondu naší školy.  
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3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2009:
účet 31100 -Odběratelé: …....................................     163 449,-- Kč. Položky této skladby jsou 

splatné v 1/2010- 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. Byla udělena plná moc advokátu JUDr. Knížkovi k zpracování příslušné přihlášky do 
dědického řízení p. Voříška. JUDr. Knížek podal přihlášku a dle jeho sdělení nemovitý majetek po 
zemřelém povinném bude dražen a pak lze očekávat, že v rámci rozvrhového řízení by se měla 
alespoň zčásti uspokojit pohledávka školy.

___________________________________________________________________________

Účet  31102  –  Ostatní  odběratele:  .................  67  072,52  Kč.  Pohledávky  pochází  z  daného 
účetního období až na pohledávku vymáhanou  soudní cestou:

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

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

___________________________________________________________________________

Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………               27 764,80 Kč, z toho je pohledávka:   

Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..                       3 120,-- Kč 

        /Platba je u JUDr.Slavíka pověřený likvidací OPS SOU Osek , dle sdělení likvidátora ze dne 
23.  1.  2009  pohledávka  nebyla  v  rámci  likvidace  uznána,  neboť  v  účetnictví  SOU  ani  na 
bankovních výpisech nebyla žádná shodná platba identifikována.  Likvidace  OPS SOU Osek je 
ukončena. Na KÚSK bude podána žádost o odpis této pohledávky.

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

Účet 31601 -Ostatní pohledávky:  ………………….       104 783,45 Kč

Pohledávky jsou z daného účetního, jedná se o režii doplňkové činnosti za 1-12/09,  uhrazeno v 
7/09, přefakturace výtisků projektu, mimo pohledávky vůči Jakubovi Hejdovi ve výši 75 000,-- 
Kč. Jedná se o zaplacenou zálohu dle smlouvy o dílo na stavební práce Přestavby šatny a klubovny 
DM  v  Masarykově  ul.čp.387,  Hořovice.  Pro  neplnění  dané  smlouvy  jsme  byli  nuceni  od  ní 
odstoupit a pohledávku jsme podstoupili Advokátní kanceláři Mgr. Wachtlové. Dle sdělení ze dne 
14. 1. 2009 byl podán návrh na nařízení exekuce a byl pověřen jejím provedením exekutor Mgr. 
Tomáš Pospíchal.

___________________________________________________________________________

Účet 31680 – Ostatní pohledávky   ...........................              50 000,-- Kč
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Jedná se o refundaci dohod o provedení práce 12/09, týkající se projektu „Novostavba výukového 
pavilonu Tlustice“. Uhrazeno v 1/2010 z prostředků EU.

Účet 31690 – Ostatní pohledávky:  ...........................              19 217,-- Kč

Jedná se o refundaci mezd  12/2009 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 1/ 2010.

___________________________________________________________________________

účet 32101 - Dodavatelé …........................................         1 164 324,36 Kč

Faktury z 12/ 2009,  uhrazené v 1/ 2010.

účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........             62 039,05 Kč 

Faktury z 12/ 2009,  uhrazené v 1/ 2010. 

účet 32590 – Ost. závazky        ………………………            23 317,58 Kč

Jedná se o závazky daného účet.  období – režie doplň. činnosti 1- 12/09, popl. za ubytování 
cizích osob za r. 2009, uhrazené v 1/10.

___________________________________________________________________________

Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………              74 013,11 Kč

Odvedeno v 1/2010, jedná se odvod za nájemné nemovitostí za IV/Q/09 a  za vratku dotace- 
příspěvku na nájemné na r. 2009 ve výši 18 931,36 Kč.

___________________________________________________________________________

Investiční akce a velké opravy
Schválené použití investičního fondu v r. 2009 celkem                        496 000,-- Kč
Schválené investiční akce:

Výstavba venkovního sportoviště                                                             

      2.   Výstavba hrazení hřiště                                                                            

      3.   Rekonstrukce podlah                                                                                 

      4.   Nákup el. pánve pro ŠJ                                                                              

      5.   Elektropřípojka areálu Tlustice čp. 28

Ad 1. a 3.

 Na základě naší žádosti ze dne 24. 6. 2009 navrhujeme  změnu určení finančních investičních 
prostředků z důvodu akutní potřeby zabezpečení věcí s vyšší prioritou a to:

Rekonstrukce podlahy učebny informačních technologií včetně elektrických a datových rozvodů- 
rozpočtováno  100  tis.  z  prostředků  pronájmu  a  100  tis.  z  IF  školy,  celkem tedy 200  tis.  Kč. 
Usnesením rady kraje ze dne 29. 9. 2009 č. 007-34/2009 RK

byla schválena tato akce. Čerpání prostředků uvedeno v bodu 3.4.

Pořízení informačního evidenčního systému do budov školy (pořízení přístupu žáků na karty, 
kartový systém jídelny, evidence pracovní doby zaměstnanců, evidence pohybu osob, přístupový 
systém do budovy) – rozpočtování 500 tis. prostředky kraje a 150 tis. Kč IF školy, celkem tedy 650 
tis. Kč. Žádosti nebylo vyhověno a ponecháno v požadavcích na rok 2010.

 

Ad 2.   Výstavba hrazení hřiště     
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             Dle investičního záměru schváleno dne 13. 3. 2009 zastupitelstvem kraje 

             č. 40-3/2009/ZK použití prostředků investičního fondu ve výši 200 000,-- Kč 

             a provozních prostředků ve výši 40 000,-- Kč na výstavbu hrazení hřiště, jedná se o 

             zhodnocení stávajícího hřiště s umělým povrchem školy, zlepšení použitelnosti na 

             další činnosti a o doplnění chybějícího vybavení. Ve výši dodavatelské faktury UHER

             COMPANY s.r.o., Valašské Meziříčí hrazeno za dodávku florbalového mantinelo-

             vého systému ve výši 80 342,-- Kč z investičního fondu.

Ad 4.    Pořízení elektrické pánve pro školní kuchyni

             Na základě usnesení rady kraje č. 007-34/2209/RK ze dne 29. 9. 2009 v rámci III. 

             změny plánu investic a užitím investičního fondu byl nákup elektrické pánve schválen

             ve výši 150 000,-- Kč. Ve výši dodavatelské faktury Dr. Julius Rusňák, Těně hrazeno

             145 900,-- Kč z investičního fondu za elektrickou sklopnou smažící pánev 80 l RM.

Ad 5.    Elektropřípojka areálu Tlustice čp. 28

             Dle smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120446924 z 30. 6. 2009 s ČEZ Distribuce, a.s. 

             Děčín na elektropřípojku v areálu Tlustice čp. 28 podána žádost na KÚSK o povolení

             použití investičního fondu ve výši 46 000,-- Kč. Užití IF bylo schváleno usnesením

             č. 031-27/2009 RK ze dne 7. 7. 2009. Celkové náklady podílu na připojení odběrného

             zařízení k distribuční soustavě dle smlouvy činí 126 000,-- Kč. Částka 80 000,-- Kč

             hrazena v rámci projektu „ Novostavba výukového pavilonu Tlustice čp. 28“ 

             z investičních prostředků KÚSK na dofinancování projetku – stavby.   

        

 Schválené opravy:                                          

Výměna střešní krytiny a opravu krovu Masarykova 387 – celkové náklady 1 000 000,-- Kč z 
rozpočtu kraje neinvestičních prostředků schválené usnesením ZK č. 40-3/2009 13. 3. 2009

Dne 24. 6. 2009 jsme podali žádost o změnu názvu a určení akce bez dalších změn na výměnu

střešní krytiny a opravy krovu budov školy Palackého náměstí čp. 100 a 1398, protože stav střech 
je zde ještě ve vážnějším stavu.

Výměna střešní krytiny  a oprava krovu budov školy Palackého nám. čp. 100 a 1398 v celkových 
nákladech 1 000 000,-- Kč z rozpočtu kraje – neinvestice – UZ 012.

Tato velká oprava schválena dle usnesení RK č. 007-34/2009/RK ze dne 29. 9. 2009 a peněžní 
prostředky poskytnuty na základě faktury HMS s.r.o., Žebrák ve výši 985 961,-- Kč.

Stavební práce byly započaty v měsíci listopadu 2009 dle smlouvy o dílo č. 42/2009-10 ze dne 
24.  11.  2009.  Pro  nedodělky  a  zjištěné  závady  došlá  faktura  se  splatností  9.  3.  2010  dosud 
neuhrazena. Po ukončení a protokolu o převzetí díla bez závad bude fa uhrazena. 

3.7  Provedení finančních kontrol v roce 2009
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Ve dnech od 16. 3. 2009 do 20. 3. 2009 byla vykonána veřejnosprávní kontrola  ve smyslu § 13 
odst. l zákona č. 320/2001 Sb o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
( zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb.

Závěrem provedené kontroly za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 nebyly zjištěny nedostatky – 
viz protokol č. 13/S/2009,  č. j. 046370/2209/KUSK ze dne 14. 4. 2009.

Vypracovala: 
Jaroslava Moulisová, hl.účetní- správce rozpočtu  školy

20.1.2 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 30.6.2010
 
Slovní vyhodnocení ekonomických údajů hospodaření organizace a doplňkové činnosti

 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 2010 k 30. 6. činily celkové náklady hlavní činnosti 15 327 760,52  Kč, výnosy hlavní 
činnosti 14 301 080,64 Kč. Organizace vykázala celkem záporný hospodářský výsledek ve výši  1 
026 679,88 Kč. Finanční situace naší organizace v sledovaném období není uspokojivá. Nedostatek 
rozpočtových zdrojů pro zajištění chodu organizace vyplývá ze stanoveného rozpočtu na rok 2010, 
který není dostačující. Při dohodovacím řízení jsme požadovali o navýšení mzdových prostředků, 
přímých ONIV na dofinancování ochranných pomůcek pro žáky a v oblasti provozních výdajů na 
zabezpečení základního nutného provozu z hlediska zvýšených nároků na správu několik budov. K 
30. 6. 2010 vykazujeme ztrátu v hlavní činnosti z hlediska provozních výdajů 538 tis. Kč. V 
porovnání 1-6/2009 a 1-6/2010 je zvýšená spotřeba energií ve výši o 155 tis. Kč (zvýšení cen a 
náročnější topná sezóna), na nájemné vyčerpáno o 65 ti. Kč více a odpisy, které nemáme pokryty v 
rozpočtu činí 178 tis. Kč. Co se týče čerpání přímých výdajů, zde vykazujeme ztrátu ve výši 488 tis. 
Kč. Poskytnutá dotace za I. pololetí je krácena v našem případě o 191 tis. Kč. V oblasti mezd 
překračujeme čerpání o 190 tis. Kč a stanovená OPPP na rok 2010 ve výši 199 680,-- Kč máme 
přibližně zcela vyčerpané už za toto pololetí. Od školního  roku 2010/2011 přijmeme úsporná 
opatření v oblasti mezd (snížení počtu zaměstnanců, redukce „půlení tříd“ ) a případné překročení 
budeme krýt z fondu odměn. Za účelem přímého financování výuky žáků – přerozdělení státních 
prostředků byly vynaloženy následující částky: 

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………  8 131 585,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hlavní činnosti původem SR …………  2 715 721,-- Kč
Příděl do FKSP: …………………………………………………     154 584,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochranné  pomůcky, 

cestovné, náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, náhrada  mzdy za dočasnou 
pracovní neschopnost :  ……....................................................................114 583,32 Kč

Z toho účelově vázané dotace dalších přímých výdajů: 
-  Dotace na základě rozvojového programu „ Podpora řešení specifických problémů regionálního 

školství v jednotlivých krajích na rok 2010“ – dofinancování vybraných oborů pod účelovým 
znakem 33015 ve výši 77 520,-- Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet dne 1. 6. 2010.

           
Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny pouze na výuku učebnice a školní potřeby, učební 

pomůcky a knihy v celkové částce 31 962,33 Kč .
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3 . 2   Zhodn o c e ní  sta vu úk ol  z v e dl ejší - d o pl k o v é  inn o sti, p o v o l e n é  v e  z iz o v a cí  listin  ů ň č ř ě š k o l y  - 
Dodat e k  . 4  z iz o v a cí  listiny p o d  . j. 1 5 5 1 4/ 2 0 0 3/ŠKO z e  d n e  1 7 .  zá í 2 0 0 3  m ní n a  zá kl a dč ř č ř ě ě 
z m ny v  síti š k o l  n áz e v  o r g a niza c e  n a  : ě St ed ní o d b o r n á  š k o l a  a  St ední o d b o r n é  u ilišt , Ho o vi c e,ř ř č ě ř  
Pala c k é h o  n á m stí 1 0 0 ,  ě a  n o v  v y m e zuj e  m a j et e k,  kt erý m á  š k o l a  v e  s v é  sprá v  a  v y m e zuj e  n o v éě ě  
o kru hy  d o pl k o v é  inn o sti.ň č

Celk o v é  n á kl a d y  D  inily k  3 0 .  6 .  2 0 1 0  .…………………………   3 4 1  8 5 9, 1 4  KČ č č
Celk o v é  v ý n o s y  D  inily k  3 0 .  6 .  2 0 1 0    …………………………   4 1 7  4 2 3 , 5 9  K    Č č č
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   …………………………………………………………+   7 5  5 6 4, 4 5  K  č
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tent o  HV vz ni kl  z ej m é n a  n ásl e dují cí inn o stí : č  
Ubyt o v á ní  o s o b  n a  DM Masary k o v a  3 8 7 :    ………………………..   +  2 5  3 7 6,-- K  č
Po ádá ní š k o l e ní  a  kurz : (sv á e sk á  š k o l a  SOU) : ………………..   +   5 0  6 8 8, 5 6  Kř ů ř č č
Výuka jízdy trakt or e m :   ……………………………………………   +       7 8 0, 5 2  Kč
Záv o d ní stra v o v á ní  za m stnan c  jiný c h  š k o l:  ……………………..   -     1  2 8 0 , 6 3  Kě ů č
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………..   +   7 5  5 6 4, 4 5  Kč

3.3.Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2010 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto finanční 

prostředky:
- příspěvek na nájemné ve výši 575 980,-- Kč, vyčerpáno …………..      352 544,95Kč
  Dle plánovaného rozpočtu nájemné za I. pololetí 2010 přečerpáno o 65 ti. Kč. 
  Z vyplývajícího čerpání k 30.6. budeme požadovat zřizovatele o zvýšení příspěvku na     
  nájemné. 
- příspěvek na odpisy DHM v roce 2010 nebyl přidělen. K 30. 6. čerpáno 177 545,-- Kč.
Schválený odpisový plán na r. 2010 RK SK usnesením č. 035-11/2010 ze dne 22. 3.2010 činí Kč 

341 240,-- .
-příspěvek na Fond primární prevence UZ 009 poskytnutý v r. 2009 ve výši 63 000,-- Kč, z toho 12 
000,-- Kč na OPPP se spoluúčastí ve výši 7 000,-- Kč a na ONIV ve výši 51 000,-- Kč

Vyčerpáno k 30. 6. 2010 celkem 70 000,-- Kč, z toho na :
      OPPP – dohody o prov.práci včetně dohody metodika prevence z vlastních prostředků 
                    činí  19 000,-- Kč
      ONIV – na realizaci projektu specifické prevence čerpáno celkem 49 650,--Kč
                 - cestovné na lektorskou činnost  činí 1 350,-- Kč
 
Z provozních prostředků bylo pořízeno pouze, co se týče větších položek : 
1) vysavač EFBE SCOTT                                                                                     3 080,-- Kč
2) nerezový servírovací vozík pro ŠJ                                                                    2 490,-- Kč
3) radiomagnetofon s CD přehrávačem na výuku AJ                                                      2 009,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 
1)  výměna fotoválce a zákl. údržba kopírek                                                        15 906,-- Kč
2) oprava a údržba kuchyňského zařízení                                                               8 550,-- Kč
3) 3 ks osvětlení pro ŠJ a ost. elektromateriál včetně montáže                             8 521,20 Kč
4) výměna a montáž propojovacích armatur v čp.100                                          3 580,--  Kč
13) revize zařízení v úhrnné výši                                                                        33 019,80 Kč

3.4 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
UZ 040
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Usnesením č. 029-24/2010/RK ze dne 21. 6. 2010  byly schváleny akce:  
- Výměna  podlahových krytin a vybavení učebny školním nábytkem z neinvestičních prostředků 

40 000,-- Kč           
- Pořízení evidenčního bezstravenkového systému pro ŠJ z investičních prostředků 

180 000,-- Kč                                 

3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2010:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …....................................     158 798,-- Kč. 
Položky této skladby jsou převážně splatné v 7/2010. Pohledávky pochází z daného účetního 
období až na pohledávky za stravné 3 žáků ZVŠ Hořovice z r. 2009. Zaslané upomínky  nepřijali a 
vrátili se nám zpět.

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. Byla udělena plná moc advokátu JUDr. Knížkovi k zpracování příslušné přihlášky do 
dědického řízení p. Voříška. JUDr. Knížek podal přihlášku a dle jeho sdělení nemovitý majetek po 
zemřelém povinném bude dražen a pak lze očekávat, že v rámci rozvrhového řízení by se měla 
alespoň zčásti uspokojit pohledávka školy.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: .................                    92 495,18 Kč. Pohledávky pochází z 

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

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

___________________________________________________________________________
Účet 31190  -Odběratelé DČ   …………………               55 121,-- Kč, z toho je pohledávka:   
Fa č. 22/03 P.Fedorko, Rokycany  ……………..                       3 120,-- Kč 
        /Platba je u JUDr.Slavíka pověřený likvidací OPS SOU Osek , dle sdělení likvidátora ze dne 

23. 1. 2009 pohledávka nebyla v rámci likvidace uznána, neboť v účetnictví SOU ani na 
bankovních výpisech nebyla žádná shodná platba identifikována. Likvidace OPS SOU Osek je 
ukončena. Na KÚSK bude podána žádost o odpis této pohledávky.

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

Účet 31501 -Ostatní pohledávky:  ………………….       75 000,-- Kč

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

Účet 31590 – Ostatní pohledávky:  ...........................              19 217,-- Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2010 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2010.
___________________________________________________________________________
účet 32101 - Dodavatelé …........................................              41 276,-- Kč
Faktury z 6/ 2010,  uhrazené v 7/ 2010.
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účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........                       0,--Kč 
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………              25 914,-- Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za II/Q/2010. 

___________________________________________________________________________

3.6Investiční akce a velké opravy

Schválené použití investičního fondu v r. 2010 celkem                                   0,-- Kč

        
 Schválené opravy: 
                                         
Oprava ústředního topení v budově čp. 1398– celkové náklady 190 000,-- Kč. Odsouhlasený 

provozní záměr č.1054112033-2010/5022631  schválený usnesením RK č. 066-18/2010 ze dne 17. 
5. 2010 z neinvestičních prostředků kraje.

3.7  Provedení finančních kontrol v roce 2010

V rámci kontrolního plánu Okresní správy sociálního zabezpečení Beroun proběhla dne 27. 1. 
2010 plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

Vypracovala: 
Jaroslava Moulisová, hl.účetní- správce rozpočtu  školy

20.2  Základní údaje o hospodaření školy – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztráty k 
31.12.2009

Následující sada tabulek kapitol 20.2 a 20.3 vypovídá o hospodaření školy v daném období. Při 
podrobné analýze stavu lze vysledovat prudké snížení – podfinancování školy v rozpočtu 
zřizovatele. 
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20.3  Základní údaje o hospodaření školy – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztráty k 
30.6.2010
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21. Závěr
 Škola jako celek ve školním roce 2009/2010 pracovala standardně. Velkým pozitivem je 

skutečnost, že se podařilo zpracovat a aktualizovat všechny vyučované školní vzdělávací programy, 
podařilo se provést nutné opravy majetku (výměna střešní krytiny, oprava ústředního vytápění, 
rekonstrukce podlahy a elektrické rozvody v učebně informatiky, podařilo se rovněž zavést 
bezstravenkový informační systém do školní jídelny.  Výsledky vzdělávání nevybočují z 
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dlouhodobé řady.  Škole se podařilo i přes prudký pokles počtu žáků, vycházejících z devátých tříd 
ZŠ otevřít plánované obory od 1. 9. 2010. Během školního roku se projevuje hluboké (17%) 
podfinancování školy ze strany přiděleného rozpočtu zřizovatele. Zatímco škola k 31. 12. 2009 
ukončila hospodaření (tak jako v dlouhé řadě hodnocených roků za sebou) kladným hospodářským 
výsledkem, pak rok 2010 je pro organizaci přes všechna úsporná opatření ztrátový. 

Hlavním úkolem roku 2010 je realizace a vyřešení problému dílen pro výuku technických oborů 
a příprava pedagogického procesu na novou maturitu, další optimalizace školních vzdělávacích 
programů.

Datum zpracování zprávy:       20. října 2010

Datum projednání v školské radě:

Podpis ředitele a razítko školy:


	VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ 				ROK   2009/2010
	1. Základní údaje o škole
	2. Charakteristika školy
	2.1   Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 
	2.2   Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (počet, adresy), prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) 
	2.3 Učebny v budovách Palackého náměstí 100  
	2.4 Masarykova 387 (odloučené pracoviště)  - kapacita 200 žáků, kmenové třídy 3 - letých oborů, jde o budovu pro výuku laboratorních a praktických cvičení: 
	 2.5 SOU Osek-Neptunka, č.p. 281
	2.6 Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce
	2.6.1 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná kompilace
	2.6.1.1 Personální podmínky a příprava učitelů
	2.6.1.2 Historie zavedení a tvorby ŠVP od začátku školské reformy do září 2010

	2.7 	Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
	2.8 	Další informace o škole (vznik školy, specifika školy,…)

	3. Školy a školská zařízení – členění
	3.2 Doplňková činnost školy, odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání
	3.2.1 Podle místa poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť 
	3.2.2 Dodatek zřizovací listiny č.8


	4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
	4.1  Změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory dobíhající obory).
	Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy 

	5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných
	6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ
	6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ 
	6.1.1  Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání
	6.1.2 Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2009/2010 – podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2009)
	6.1.3 Konečný výsledek přijímacího řízení: 
	6.1.4. Slovní hodnocení přijímacího řízení: 

	6.2  Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2009/2010 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2009)
	6.3 Údaje o vývoji počtu obyvatel okresu Beroun, z něho vyplývá počet žáků, hlásících se na střední školy.

	7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
	7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2010
	7.2 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): 
	7.3. Vyhodnocení průběhu maturitních a závěrečných  zkoušek v hodnoceném školním roce
	7.3.1 Vyhlášení témat písemné maturitní práce pro školní rok:
	7.3.2. Jmenovaní předsedové maturitních a zkušebních komisí: 
	7.3.3 Rozbor výsledků maturitní zkoušky podle tříd a oborů
	7.3.3 pokračování rozboru

	7.3.4.  Seznam maturantů, kteří úspěšně ukončili studium maturitní zkouškou (včetně reprobací z minulého roku) k datu 23.9.2010
	1. Obor 2343L506 Provozní technika – dálkové studium
	2. Obor 1601M001 Ochrana a tvorba životního prostředí
	3. Obor Strojírenství
	7.3.5.  Výsledky závěrečných zkoušek tříletých oborů

	7.3.5.  Seznam absolventů oborů s VL, kteří úspěšně ukončili studium závěrečnou zkouškou k 30.6.2010 (nejsou zahrnuti žáci, kteří konají zkoušku nebo opravu v září 2010)
	7.3.5.1.  Absolventi oboru Nástrojař
	7.3.5.2.  Absolventi oboru Zámečník


	8. Hodnocení chování žáků/studentů
	8.1 Počet postihů žáků podle §31 

	9. Absolventi a jejich další uplatnění
	I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ
	9.1.  Odchody žáků ze školy během školního roku – počet žáků, důvody.


	10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
	Nezaměstnaní absolventi školy podle statistického zjišťování úřadů práce  podle okresů a oborů (k 30. 9. 2009)

	11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
	11.1.1 Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2009)
	11.1.2 Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2008)
	11.2 Připravujeme se na zapojení do mezinárodního projektu COMENIUS k podpoře jazykového vzdělávání na škole

	12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
	13. Údaje o pracovnících školy
	13.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.9.2009
	13.1.1  Počet interních a externích pedagogických pracovníků
	13.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2008)
	13.1.3.  Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2009)
	13.1.4. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2009)
	13.1.5   Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2009)


	14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků 
	(ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)
	14.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
	14.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
	14.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání – kurzy, semináře) a samostudium
	14.4 Přehled DVPP k nové maturitě:
	14.5 Vzdělávací akce pro společensko vědní vyučování
	14.6 Finanční náklady, vynaložené  na DVPP


	15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
	15.1. Zpráva o činnosti školských zařízení – domov mládeže ve školním roce 2009/2010
	15.2 Spolupráce školy s okolními firmami se zvláštním zřetelem na zaměstnanost absolventů školy
	15.3 Spolupráce školy s okolními firmami za účelem popularizace technického vzdělávání
	15.4 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)
	15.5.Zapojení školy do programů a projektů (nové i pokračující):
	15.5.1 zapojení školy projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z fondů EU (např. programy OP RLZ, OP VK;  např. projekty PILOT G, PILOT S, VIP kariéra)
	15.5.2.1 Předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (OP RLZ, ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU 
	15.5.2.1 Předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (OP RLZ, ROP NUTS 2 	Střední Čechy, OP VK atd.); partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU 
	15.5.2.2  zapojení školy do mezinárodních programů (Sokrates, Comenius atd.)
	15.5.2.3 Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem (např. Vektor)
	   15.5.2.4 Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty

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

	15.7 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod.
	15.7.1 Zpráva o činnosti v rámci sítě ASPnet (školní rok 2009/2010)
	15.7.2  Ekologická výchova, koordinátor EVVO - zpráva o činnosti za rok 2009 – 2010

	15.8  Sportovní aktivity
	15.9  Vzdělávací panelová výstava „Švýcarskem po stopách změn klimatu“
	15.10 Vědomostní a dovednostní soutěže a akce, uspořádané pro žáky školy
	15.10.1 Klub mladého diváka
	15.10.2 Soutěž o T.G.Masarykovi
	15.10.3 Literární soutěž Biodiverzita
	15.10.4  Soutěž v psaní na klávesnici PC
	15.10.5 Logická olympiáda
	15.10.6  Matematický klokan


	16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
	16.1 UNIV 2 kraje
	16.2.  Svářečská škola (doplňková činnost)

	17. Výchovné a kariérní poradenství
	18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20)
	19. Další činnost školy
	19.1.Vzdělávací akce – Evropská unie - Strassburg, Brusel 2010
	19.2 Prezentace  školy na veřejnosti.  

	20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
	20.1. Základní údaje o hospodaření školy
	 20.1.1 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 31.12.2009
	20.1.2 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 30.6.2010

	20.2  Základní údaje o hospodaření školy – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009
	20.3  Základní údaje o hospodaření školy – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztráty k 30.6.2010

	21. Závěr

