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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ 
ROK   2010 / 2011

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  2010  a  dále  je  čerpáno z 
uzávěrky 1. pololetí 2011. 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 
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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 8 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 . č. j. 
195534/2010/KUSK, Spis. zn. SZ_195534/2010/KUSK.  
Ostatní dřívější rozhodnutí MŠMT ČR a zřizovatele Středočeského kraje 
o kapacitách dle dřívějších  předpisů zůstávají v platnosti. 

IZO jídelny: 002762871,

IZO domova mládeže: 002814552, 

Kontakty na pracoviště: Střední odborná škola, Hořovice 100:  +420 311516792, tel/fax: +420 
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Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého 
náměstí 100, 268 01 Hořovice

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

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 kabinet hospodářství – odloučené pracoviště Tlustice č. 28: 
+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 ředitele (statutární zástupce): Ing. Jiří Hudec
jhudec@soshorovice.cz  služ. mobil: 603550938

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

vedoucí vychovatel domova mládeže: Bc. Jana Tkáčová
jtkacova@soshorovice.cz ; tel. domov mládeže: 313101098

seznam členů školské rady 
(koho zastupují)

předsedkyně: Mgr. Dana Kučerová, učitelka školy, zástupce 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 –  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

mailto:kebert@soshorovice.cz
mailto:jtkacova@soshorovice.cz
mailto:alhotakova@soshorovice.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
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V průběhu školního roku 2010/2011 škola získala akreditaci MŠMT ČR pro pořádání vzdělávacích 
akcí. Škola získala akreditaci organizace do roku 2017 a akreditaci vzdělávacího kurzu „Terénní 
ekologie“ do 9.8.2014, který bude nabízen pedagogické veřejnosti v období jara 2012. Ve vztahu k 
dlouhodobé činnosti školy v oblasti enviromentální výchovy je toto udělení akreditace zavazující 
pro další kvalitní práci učitelů ekologické výchovy. Následuje text rozhodnutí: 

Rozhodnutí, kterým MŠMT ČR uděluje škole akreditační doložku k pořádání kurzů a školení.

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.) 

 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 (územní odbor 
Beroun) užívá areál sloužící výuce žáků středního odborného učiliště – pracoviště, kde se poskytuje 
vzdělání s výučním listem. Areál je v nevyhovujícím stavu a v průběhu školního roku 2011/2012 
bude nahrazen zcela novým objektem – novostavbou učebního pavilonu pro odborný výcvik žáků 
SOU. 

Pronajaté prostory SOU  „Osek-Neptunka“ jsou k datu vydání této zprávy stále nevyhovující a 
škola je užívá z nouze. V průběhu roku byla škola nucena uhradit zákonné revize zařízení elektro, 
plyn a požárního vybavení. Proběhla zde inspekce dodržování předpisů BOZP. Výsledek inspekce 
konstatoval, že stav je na hranici provozovatelnosti a konstatoval prakticky konec životnosti zdejších 
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budov. I když zpráva konstatovala možnost dalšího provozu, z průběhu kontroly vyplývá, že k 
převodu výuky do nových dílen dojde v nejzazším možném čase.  

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou v 
průměrném stavu. Ve školním roce 2010/2011 z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla 
vyřešena potřebná rekonstrukce budovy Palackého náměstí 100 ve vztahu k výměně oken a 
dokončení zateplení fasády budovy. Proběhly pouze nejnutnější údržby a opravy, nezbytné pro 
bezpečný chod zařízení budov. V průběhu roku zde proběhly povinné revize elektro a plynových 
zařízení budov jídelny a budov č.p. 100 a 1398, rovněž i v obou budovách Masarykova 387

Hlavní budova školy, Palackého náměstí 100 je ve  
vyhovujícícím stavu. V nejbliží budoucnosti je třeba 
provést zateplující omítku a výměnu oken.

Pohled na staveniště učebního pavilonu dílen v Tlustici  
č.p. 28. Foto dne 30.06.2011.

Žáci oboru Ochrana a tvorba životního prostředí pod vedením odborné učitelky  Ing. Jany Hudcové založili vlastním 
nákladem na pozemku školy Palackého náměstí botanický parčík

Jak uvedeno výše, školní budovy v majetku zřizovatele nadále a naléhavě potřebují provést 
minimálně výměnu oken a  fasádu se zateplením.  Přesto jsou po dříve provedených vnitřních 
rekonstrukcích trvale vyhovující svému účelu. 

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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Výrazným posunem v kvalitě vybavení školy bylo zapojení organizace do projektu zřizovatele 
„Moderní technologie do výuky“. Výsledkem projektu bylo zřízení dvou speciálních pracovišť

V průběhu podzimního období hodnoceného  školního roku stále nebylo jisté, zda bude vyřešena 
otázka zahájení realizace projektu novostavby areálu nových dílen v Tlustici. Po opakovaném 
výběrovém řízení, které zajišťoval zřizovatel na základě smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů 
bylo teprve 6. ledna 2011 jisté, že  výběrové řízení skončí úspěchem, že se žádný z vyřazených 
uchazečů neodvolá. Po schválení výsledku výběrového řízení Radou Středočeského kraje byla 
zahájena stavba 12. února 2011 formálním předáním staveniště firmě CGM Czech, která stavbu 
realizuje. Termín předání stavební se předpokládá ke dni 7.11.2011. O projektu pojednává speciální 
kapitola této zprávy. 

Zajištěním prostor pro výuku praktického výcviku žáků tříletých oborů a žáků oboru strojírenství 
bude škola od druhého pololetí příštího školního roku 2011/2012 plně ve „svých budovách“ a po 
materiální stránce životaschopná tak, ředitelství školy navrhlo zřizovateli v koncepci školy před 
sloučením Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v roce 2001 a převzetím odborného 
učiliště v roce 2003 do jednoho většího celku. Jde o výsledek sedmiletého úsilí o získání finančních 
prostředků k zajištění novostavby dílen. 

2.3 Učebny v budovách Palackého náměstí 100  

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

2.4 Masarykova 387 (odloučené pracoviště)  - kapacita 200 žáků, kmenové třídy 3 - letých oborů, 
jde o budovu pro výuku laboratorních a praktických cvičení: 

Laboratoře  a specializované učebny:  
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: 20 míst PC (aktivní trvale)
speciální PC učebna a písárna: 22 míst (aktivní trvale, v současnosti pro tříleté obory)
výpočetní technika: 17 míst  (aktivní trvale)

Kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro výuku teorie SOU)
Kabinety: 3 místnosti - 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. 
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Fotografie z realizovaného projektu „Moderní technologie ve výuce“. Dva komplety interaktivních tabulí „Smart  
Board“ byly dodány škole v červnu 2010 a v provozu jsou od školního roku 2010/2011. Ke každému kompletu náleží  
pšt učitelských notebooků. To umožnilo umožnilo škole zahájit přípravu k administraci výuky formou „elektronické  
třídní knihy, která se spouští  od 1.9.2011“. Vpravo ukázka vybavení běžné třídy – ilustrace při výuce matematiky v  
prvním ročníku.

S ohledem na klesající počet ubytovaných žáků nastal problém efektivního využití prostor 
domova mládeže Masarykova 387. Mezi školou a zřizovatelem bylo dohodnuto, že škola nabídne 
část druhého nadzemního podlaží k zápůjčce Pedagogicko-psychologické poradně Kolín, územnímu 
pracovišti Hořovice. K provedení stavební úpravy bude škole přidělena dotace ve výši 2000 tis. Kč k 
realizaci od 10/2011 do 04/2012. 

 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
Dílny praktického výcviku: zámečnická, kovárna, 4 obrobny - soustružna, frézárna,    

svařovna, zámečnická dílna  - v používání na základě 
nájemních smluv se státem do 03/2012. Jak uvedeno výše, 

škola tento areál opouští a nejpozději v 03/2012 zahajuje provoz v Tlustici č.p. 28 v novostavbě 
dílen SOŠ a SOU Hořovice, která areál Neptunka plně nahrazuje.

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 
rejstříku 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. Škola zpracovala a k 1.9.2010 
aktualizovala dva strojírenské ŠVP s názvy „Strojírenství – technologie a konstrukce“ a 
Strojírenství – informatika ve strojírenství“
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3.  6341M/01 Ekonomika a podnikání ( znovu 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 2011 byla otevřena jedna dělená třída třída oboru Strojní mechanik 
(ŠVP Zámečník)-9 žáků a  Nástrojař (22 žáků). Od 1.9.2010 je aktivní obor Strojní mechanik – 
Zámečník ve třídách 2Z (plná třída) a 1N/Z (dělená Nástrojař / Zámečník)

2.6.1 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná kompilace
2.6.1.Přehled školních vzdělávacích programů a jejich kontrola ČŠI

Postup a historie tvorby ŠVP byl popsán v minulé výroční zprávě. Od 1.9.2010 se inovovaly oba 
strojírenské ŠVP. Inovace spočívala v zavedení dílenské praxe do ŠVP Informatika ve strojírenství a 
naopak zavedení některých IT předmětů do ŠVP Technologie a konstrukce tak, aby oba ŠVP se lépe 
přizpůsobily potřebám zaměstnavatelů v regionu. Sekundárním efektem bylo i snížení 
požadovaných „učitelských hodin“ z důvodu velmi omezeného rozpočtu na platy učitelů. Rozpočet 
v praxi nedovoluje škole pokrývat dělení třídy podle ŠVP v takovém rozsahu, jaký by vyžadoval 
ideální stav, proklamovaný metodiky a ministerstvem při tvorbě vzdělávacích programů. 

Česká školní inspekce vykonala v březnu 2010 ve škole metodické šetření o stavu a úplnosti ŠVP. 
Všechny ŠVP byly shledány sdělením  č.j  ČŠIS-594/10 S ze dne 17. 3. 2010 v pořádku. 

Přesto v říjnu 2010 proběhla úřední inspekce dodržování obecně závazných předpisů při tvorbě 
ŠVP. Česká školní inspekce shledala, že všechny ŠVP jsou v souladu se zákonem. O tom sepsala , 
protokol a zprávu ČŠI z října 2010. Podle těchto zpráv jsou všechny ŠVP v souladu se zákonem a 
navazujícími předpisy.

Škola má všechny programy uložené v databázovém systému SMILE, který je přístupný všem 
tvůrcům a uživatelům ŠVP. 

2.6.1.2 Přehled ŠVP od začátku školské reformy do školního roku 2010/2011
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Datum 
zavedení  
ŠVP

 Obor - KKOV ŠVP - název Popis ŠVP

Od 
1.9.2008, 
inovace 
1.9.2010

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

Strojírenství– 
technologie a 
konstrukce

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

Od 
1.9.2008 
inovace 
1.9.2010

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

Informatika a 
ekonomika 
podniku

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

Od 
1.9.2009

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

Informatika v 
ekonomice

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

Od 
1.9.2009

16-01-M/01
Ekologie a životní 
prostředí (čtyřletý obor s 

Ochrana a 
tvorba 
životního 

Přírodovědný program s prvky technické výuky.  
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů i předměty 
technické, ekonomické, provozní i právo tak, aby 
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MAT)
(2. vlna 2009 a 2010)

prostředí 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.

2.7 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Základní cíle vzdělávacího procesu zůstávají nezměněny. Hlavní náplní školy je vzdělávání žáků 
ve čtyřletých oborech s maturitní zkouškou a ve tříletých oborech s výučním listem. 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,…)

V minulé výroční zprávě se autor věnoval především problematice středního odborného učiliště. 
Bylo zde popsáno, že ještě v září 2011 nebylo jisté, zda škola bude mít od 1.4.2012 kde vyučovat 
žáky strojírenských oborů. Toto téma bylo zcela zásadní pro samou budoucnost školy jako celku. V 
současné výroční zprávě již můžeme konstatovat, že problém je úspěšně vyřešen.

V roce 2008 škola podala projektovou žádost Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední 
Čechy s názvem: Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a Středního 
odborného učiliště, Hořovice,evidovaný pod č. CZ.1.15/3.3.00/25.00418. Projekt byl ROP Střední 
Čechy projekt schválen k financování, ale přiděleno bylo 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. 

Hlavním důvodem zdržení realizace bylo jednak jednání o dofinancování (duben až srpen 2009) a 
průtahy s provedením výběrového řízení. Výběrové řízení na stavební práce 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. Druhý pokus o 
provedení výběru dodavatele byl úspěšný a po rozhodnutí Rady Středočeského kraje o výběru 
nejvhodnější nabídky byla v únoru 2011 zahájena stavba nového pavilonu. 
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Realizátorem byla vybrána stavební společnost CGM Czech, a.s. Se sídlem v Říčanech u Prahy. 
Společnost se během stavby vůči zadavateli chová velmi vstřícně a ke dni tvorby této zprávy 
dodržuje veškerá smluvní ujednání. Předání stavební části je plánováno na listopad 2011. 

Dodavatelem strojního vybavení se stala firma TGS, a.s Holoubkov, která dodá CNC techniku v 
objemu 6,30 mil. Kč. Stroje jsou ke dni této zprávy připraveny k dodání. 

O prosazení novostavby usilovalo ředitelství školy od okamžiku zřízení středního odborného 
učiliště v rámci subjektu celku školy – od roku 2003. Teprve po sedmiletém vyčerpávajícím úsilí se 
podařilo realizovat popsaný projekt. Výsledkem je funkční a životaschopný celek víceoborové 
střední školy, která má vlastní plnohodnotné zázemí a může se svébytně a nezávisle rozvíjet.

Dispozice stavby školních dílen - 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 .

Pohled v lednu 2011. Budova garáží byla zbourána a na 
jejím místě vznikne novostavba dílen

Informační tabule o investici fondů EU a Středočeského 
kraje byla umístěna okamžikem zahájení stavební činnosti
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Březen 2011 – zhotoveny výkopy a základy Květen 2011 – vystavěná ocelová konstrukce nové budovy

Staveniště  v srpnu 2011

Zleva: p. Jaroslav Jaroš a p. Tomáš Svoboda – odpovědní  
stavbyvedoucí firmy CGM Czech, Ing. Václav Holý –  
stavební a technický dozor (Fanstav Praha), Mgr. Alena 
Lhotáková, zástupce řed. SOŠ a SOU Hořovice pro praxi.

Stav nové budovy v září 2011
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3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2010 podle zahajovacího výkazu) 

III. Počet tříd podle ročníků, počet žáků celkem 

 Číslo 
řádku

Celkem 
denní 

vzdělávání

v tom

střední s maturitou

8leté 6leté 4leté zkráce
né

nástavbové střední
střední s výučním listem

2-3leté zkrácené

Celkem ostatní 
formy

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Třídy

1. ročník 0301 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0

2. ročník 0302 5 0 0 3 0 0 0 2 0 0

3. ročník 0303 5 0 0 3 0 0 0 2 X 0

4. ročník 0304 3 0 0 3 X X 0 0 X 0

5. ročník 0305 0 0 0 0 X X X X X 0

6. ročník 0306 0 0 0 X X X X X X 0

7. ročník 0307 0 0 X X X X X X X 0

8. ročník 0308 0 0 X X X X X X X 0

Celkem 
tříd 0309 17 0 0 12 0 0 0 5 0 0

Celkem žáků 0310 392 0 0 281 0 0 0 111 0 0

Celkem žáků fyz. 
os. 1)

0310a 392 0 0 281 0 0 0 111 0 0

Skutečné počty žáků školy k 30.9.2010

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)

670 392
281

111

38,83

Školní jídelna
1 žáci a dospělí – všechny formy 
studia 

570 jídel

282 obědů, 
198 celodenně 
stravovaných 
žáků, 310 
všech

více škol /více 
forem 
stravování

5,3 71,8
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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 19 0 3

Školní jídelna 002762871 570 310 34 5,3

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

392 žáků denního 
studia  

Střední škola 
(dříve „Střední 
odborná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – laboratoře, 
výpočetní technika, písárna

Hořovice, Masarykova 387 19  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

Přestěhování SOU do tohoto místa, 
od 1.2.2012 , probíhá realizace 
projektu výstavby dílen

Hořovice, Masarykova 387 111 žáků 
učebních oborů

Střední škola Teoretická výuka sem přemístěna z 
nevyhovujících prostor Osek 281

Osek – Neptunka č.p.281 111 žáků 
učebních oborů + 
místo praktické 
výuky 
strojírenství

Střední škola
(dříve střední 
odborné učiliště)

Areál škola užívá v nájmu od  státu 
prostřednictvím ÚZSVM.  Určeno k 
opuštění v roce 2012. Přestěhování 
do nové budovy Tlustice 28
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3.2.2 Dodatek zřizovací listiny č.8

Poslední vydaný 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 
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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

41-41-M Obecné zemědělství
3. 41-41-M/01 Agropodnikání 
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 4 r. 4 měs.
110

63-41-M Ekonomika a podnikání
4. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 
denní forma vzdělávání
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:

délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
90

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. 2010)

4.2. Třídy, počty žáků, obory studia , třídní učitelé

Třída Hoši Dívky Celkem Obor - ŠVP Třídní učitel

1.A 25 2 27 1820M/01 
Informační technologie

Mgr. Vlček Jan

1.B 8 13 21 6341M/01
Ekonomika a podnikání

Ing. Chlustinová Alena

1.C 20 13 33

Z toho 2341M/01 15

Z toho 1601M/01 18

1601M/01 Ekologie a ž.p. 
2341M/01 Strojírenství
(dvouoborová třída)

Mgr. Hráchová Jana

1.NZ 0 28 28

Z toho 2352H/01 18

Z toho 2351H/01 10

2352H/01 Nástrojař
2351H/01 Strojní mechanik
(dvouoborová třída)

Ing. Krausová Ivana

1. ročník 80 28 109

2.A 14 11 25 6341M/040
Informatika v ekonomice

Mgr. Musílková Alena

2.B 10 14 24 1601M/01 Ochrana a tvorba 
ž.p

Mgr. Plecitá Jana

2.C 20 0 20 2341M/01 Strojírenství Ing. Hrubý Jan

2.N 21 0 21 2352H/01 Nástrojař Mgr. Horká Ivana

2.Z 21 0 21 2351H/01 Strojní mechanik Ing. Škvárová Danuše

2. ročník 86 25 111

3.A 20 10 30 6341M/040
Informatika v ekonomice

Mgr. Kučerová Dana

3.B 7 14 21 1601M/01 Ochrana a tvorba 
ž.p

Mgr. Patková Zdenka, Ph.D.
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3.C 14 2 16 2341M/01 Strojírenství Ing. Václav Šos

3.NA 22 0 22 2352H/01 Nástrojař Mgr. Eva Vlčková

3.NB 19 0 19 2352H/01 Nástrojař Mgr. Jan Vlček st.

3. ročník 82 26 108

4.A 12 14 26 6341M/040
Informatika v ekonomice

Ing. Jaroslav Nejedlý

4.B 9 11 20 1601M/01 Ochrana a tvorba 
ž.p

Ing. Jana Hudcová

4.C 17 1 18 2341M/01 Strojírenství Mgr. Miroslav Karásek

4. ročník 38 26 64

17 tříd 287 105 392

4.2.1. Počet tříd a žáků SOŠ a SOU – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2010) 

Tabelární přehled žactva podle skupin vyučovaných oborů

Třída Obor Zkratka Celkem 
žactva

Hoši Dívky

1.A  
Informační technologie 
18-20M/01

IT 27 25 2

Za obor 27 25 2
2.A
3.A
4.A

Informatika v ekonomice
6341M/040

IE 25 14 11
IE 30 20 10
IE 26 12 14

Za obor 81 46 35
1.C
2.B
3.B
4.B

Ochrana a tvorba životního 
prostředí, Ekologie a životní 
prostředí
1601M/001, 1601M/01

OTŽP 18 5 13
OTŽP 24 10 14
OTŽP 21 7 14
OTŽP 20 9 11

Za obor 83 31 52
1.C
2.C
3.C
4.C

Strojírenství 
2341M/001 (3. - 4. ročník)
2341M/01 (1. -2.ročník)

Str 15 15 0
Str 20 20 0
Str 16 14 2
Str 18 17 1

Za obor 69 66 3
1.N/Z
2.N
3.NA

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

NStr
NStr

18
21

18
21

0
0
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3NB NStr
NStr

22
19

22
19

0
0

Za obor 80 80 0
1.N/Z
2.Z

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

Z 10 10 0
21 21 0

Za obor 31 31 0
4141M/01 Agropodnikání Obor nemá v současnosti žáky
7842M/06 Přírodovědné 
lyceum

Obor nemá v současnosti žáky, bude nabízen ve 
školním roce 2012/2013

Celkem maturitní obory – 12 tříd
Celkem tříleté obory  s VL – 6 tříd

281
111

Celkem  za  školu k 23.10 392 392

287 105
0

105
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.

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

 

4.3.1 Věkové složení žáků školy k 30.9.2010
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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 --- ---
Tělesné postižení  *2) 1 (obor 6341M040) ---
Souběžné postižení více vadami --- ---
Obecné  poruchy učení ( jen dyslexie a dysgrafie) 17 8
Autismus (lehká forma asperg. s.) 1 ---

Poznámky k údajům
•   Ve škole se nevzdělávají žáci na individuálních učebních plánech

•*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. Ve školním roce 2010/2011 přesto úspěšně studuje 2. ročník.

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 počty 
doplnit

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 
2011

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 
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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 

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
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  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: 

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 2010/2011 
– podle oborů vzdělání  (k 1. 9. 2011)

Ke statistice přijímacího řízení postačí zpracovaný výkaz:
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Přehled přihlášených a přijatých žáků ke studiu od 1.9.2011 (stav statistického výkazu)

Pozn.: Ještě k 1.9.2011 se stavy žáků mění. Současný systém přijímacího řízení je z hlediska 
pedagogického plánování neudržitelný. Do posledního okamžiku před zahájením výuky nemá 
škola jistotu o počtech žáků, zejména v prvních ročnících.

6.1.3 Konečný výsledek přijímacího řízení: 

Třídy a obory od 1.9.2011 – konečné stavy tříd prvních ročníků :

1.A 1.B 1 N/Z

1820M/01 
Informační 
technologie
/

6341M/01 
Ekonomika 
a podnikání

1601M/01 
Ekologie  a ž. 
p.

2341M/01
Strojírenství

2352H01
Nástrojař

2351H/01
Stroj.
mechan.

18 15 20 11 22 9

6.1.4. Slovní hodnocení přijímacího řízení: 
Přijímací řízení se již potřetí 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. Ještě k 1.9.2011 se stavy žáků mění. Současný 
systém přijímacího řízení je z hlediska pedagogického plánování neudržitelný. Do posledního 
okamžiku před zahájením výuky nemá škola jistotu o počtech žáků, zejména v prvních ročnících.

V počtech přijatých žáků se velmi zřetelně projevila populační deprese. Administrativní zátěž 
školy za rozeslání „modrých doručenek“ se vyčísluje přibližně 25.000 Kč. Výsledný efekt podávání 
třech přihlášek byl opět více než sporný. Sami rodiče žáků se v řízení jen stěží orientují, mají 
problém manipulovat se zápisovými lístky. Trvá poznatek z prošlých přijímacího řízení – většina 
žáků, která se přihlásila na školu do prvního kola a deklarovala předem zájem o studium, nakonec 
ZL odevzdala. Oproti minulým  rokům se opět snížil počet migrantů – těch, kteří ZL brali zpět. 

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. Opět chybí objektivní hodnocení škol podle výsledků vzdělávání, rodiče se rozhodují více-
méně podle deklarovaných kvalit tak, jak je školy nebo jejich sponzoři prezentují.

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 
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celé republice, nebo výstupní testování na základních školách. To je jediná možnost, jak zajistit 
rovné podmínky a zamezit agresivnímu „boji o žáka“.

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 pro nedostatečný počet přihlášených žáků. 
Přihlášky byly vráceny.

6.3 Prognostické 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

Okres Beroun – základní územní a demografické údaje o okresu 2006 
nejnovější data, získaná  z cit. zdroje 2011): 

citace: ČSÚ, webové rozhraní veřejné databáze

Vývoj počtu obyvatel okresu Beroun a 
Středočeského kraje – z údajů vyplývá, že  
populační deprese patnáctiletých uchazečů  
je přece jen trochu kompenzována 
navýšením celkového počtu obyvatel v  
okrese celkem. 

Rovněž z dostupné tabulky vyplývá budoucí nárůst potenciálních žáků –  
v grafu jde o skupinu 3-5 let. Dramatický je ale současný úbytek dětí 6-
14 let, z toho vyplývá cca 7 let trvající stav nízkého počtu žáků 
přicházejících do škol. Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel okresu 
Beroun: 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2011
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7.2. Vyhodnocení jednotlivých tříd školy na konci školního roku

Do níže uvedených statistik jsou zahrnuty všechny třídy školy. Ve zprávě uvádíme statistiku k 30. 
6. 2011.  Prospěch žáků je podobný jako v minulých letech. Horších výsledků dosahují ryze 
chlapecké třídy především oboru Strojírenství, což vyplývá z velké obtížnosti oboru.  

Ve statistikách jsou uvedeni pouze žáci, kteří byli hodnoceni, resp. kterým bylo vydáno 
vysvědčení, proto se uvedené počty nemusí shodovat se zahajovacími počty na začátku školního 
roku.

7.2.1 Vyhodnocení statistik prvních ročníků – 4 celkem třídy

 Víceletá zkušenost s žáky prvních ročníků, kteří přichází ze základních škol dokládá obecnou 
nepřipravenost absolventů devátých tříd pro středoškolské studium. Žáci nemají osvojené návyky 
soustavné přípravy na vyučování, většinou jsou zvyklí na získávání zkušeností kolektivní prací nebo 
hrou, mají problém se soustředěním na výuku, zejména v odborných předmětech a matematice. Ve 
většině případů dochází k vyrovnání prospěchu během prvního ročníku. V následujících tabulkách 
statistik u prvních ročníků jsou u maturitních tříd uvedeny obě pololetí jako doklad výše uvedeného 
tvrzení. 
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7.2.2. vyhodnocení statistik druhých ročníků  - celkem 5 tříd

Počet žáků ve třídě k 1.9.2010 : 24, Počet žáků ve třídě k 30.6.2009 : 22

Jména žáků kteří do třídy přibyli a důvod příchodu:  (např. opakuje zde ročník, přestup apod.)
 Šulajová Sandra             (pokračování ve studiu po přerušení a opětovný odchod)
Jména žáků, kteří ze třídy během roku odešli a proč : 
Buriánová Kristýna (přestup na Waldorfskou SŠ a Gymnázium – Příbram)
Šulajová Sandra (zanechání studia), Hujíček Jiří (zanechání studia)

Třída se jeví jako průměrná. Výrazně ubylo kázeňských přestupků jako je vyrušování, drzé jednání. Stále 
přetrvává problém s vysokou absencí, způsobenou hlavně studenty, kteří měli vážné rodinné problémy a 
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kteří postupně ukončili během roku či na jeho konci studium. Třída byla i v tomto školním roce zařazena do 
intervenčního programu Pedagogicko psychologické poradny v Plzni pod vedením Mgr. Věry Čikové a Bc. 
Lukáše Eisenvorta. Cílem práce se třídou bylo opět především posílit pocit sounáležitosti vztahu důvěry, 
poskytnout další prostor pro lepší vzájemné sebepoznání i náhled na vlastní osobnost. V dubnu proběhlo 
poslední setkání, závěrečné, kde se ukázalo, že třída již efektivně spolupracuje a dokáže vzájemně řešit 
problém.
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7.2.3. Vyhodnocení statistik třetích ročníků – celkem 5 tříd
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7.2.3. Vyhodnocení statistik čtvrtých ročníků – celkem 3 třídy

Poznámka: Všech 26 žáků konalo maturitní zkoušky, pouze jedna žákyně ze zdravotních důvodů 
má odložen opravný termín zkoušky z jednoho předmětu do příštího řádného termínu. K datu 
30.9.2011 má ukončené vzdělání s předepsanou zkouškou 25 žáků. Viz kapitola „Maturitní 
zkoušky“
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Poznámka: Maturitní zkoušky konalo 18 žáků. Tři žákyně nevykonaly k datu 30.9.2011 společnou 
část maturitní zkoušky – 2 z matematiky a 1 z českého jazyka a literatury. 15 žáků má ukončené 
vzdělání s předepsanou zkouškou, 3 žákyně budou zapsány do opravných zkoušek v příštím 
řádném termínu. 
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Poznámka: Maturitní zkoušky konalo 17 žáků. 1 žák opakuje 4. ročník. 5 žáků nemá k 30.9.2011 
předepsanou zkoušku. Hlavním důvodem nevykonání maturitních zkoušek je neprospěch v 
odborných předmětech profilové části MZ. Společnou část MZ vykonali všichni žáci až na 1 žáka z 
matematiky, který je zapsán k opravě do příštího řádného termínu. 
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7.3 Ve výroční zprávě škola uvádí seznam žáků, kteří na konci roku dosáhli hodnocení s 
vyznamenáním: 

Žáci s vyznamenáním – jmenný seznam k 30.6.2011
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Vyhodnocení celkového prospěchu a omluvených a neomluvených hodin ve výuce podle tříd za  
školní rok k 30.6.2011
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7.2 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): 

Škola nepraktikuje slovní hodnocení žáků
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7.3 Vyhodnocení sníženého stupně z chování a výchovných opatření během roku. 

7.3. Vyhodnocení průběhu maturitních a závěrečných  zkoušek v hodnoceném školním roce a 
seznamy maturantů, kteří úspěšně ukončili studium maturitní zkouškou (včetně reprobací z 
minulého roku) k datu 15.9.2011

Závěr školního roku přinesl tolik diskutované téma – státní maturity. Vyvrcholila tím několikaletá 
příprava MŠMT, celospolečenská, odborná, laická, politická i ekonomická diskuze a několikaměsíční 
administrativní příprava na středních školách. Nastalo období očekávání  jak, co, kterak bude. A to 
nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli. 

7.3.1       O maturitách 2011

V souladu s platným zněním zákona 561/2004 Sb (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou 
177/2009Sb v platném znění konali žáci čtvrtých ročníků maturitní zkoušku v nové podobě – se 
společnou (státní částí) a profilovou (školní) částí. Přes obecně diskutovanou administrativní 
náročnost proběhla příprava na zkoušky a též i vlastní zkoušky organizačně v pořádku. Škola se 
kromě toho zapojila do projektu „Maturitní generálka - podzim 2010“, kterou konali všichni žáci. 

Z administrativního hlediska lze na systému dokladů hodnotit centrální evidenci maturitních 
zkoušek, což znemožňuje falzifikaci dokladů o vzdělání a umožňuje budoucí luistrace maturitních 
vysvědčení. S ohledem na distribuci zkušební dokumentace, nutnost pořizování všech možných 
záznamů, pečetění krabic s testy bylo hodnoceno jako těžkopádné a řešitelné jinými 
transparentními způsoby. Rovněž pořadí zkoušek, kdy proběhly nejprve školní zkoušky a až nakonec 
zkoušky společné bylo hodnoceno žáky jako nevhodné. 

Přesto po obsahové stránce je možno maturitní zkoušky hodnotit jako vypovídající o celkových 
kompetencích absolventů školy.

Škola nominovala dostatečný počet učitelů kteří získali kvalifikace pro výkon funkcí při společné 
části maturitní zkoušky – 2 maturitní komisaři, 3 hodnotitelé ústních a písemných zkoušek v českém 
jazyce, z toho 2 pro PUP MZ, tři hodnotitelé pro ústní zkoušky anglického a německého jazyka 
včetně PUP, 10 zadavatelů včetně PUP. Všichni učitelé byli uvolněni k prezenční části studia, což bez 
náhrady ze strany státu zvýšilo platové náklady na suplování za tyto učitele. 

Výhodou pro vlastní žáky, kteří skládali zkoušku z jakéhokoli důvodu v podzimním termínu 2011 
byla skutečnost určení školy spádovou školou – na škole se konala společná část zkoušek též od 15 
do 23.9.2011
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7.3.2. Jmenovaní předsedové maturitních a zkušebních komisí 2011: 

4. C 4. A 4. B 3.NA 3.NB

2341M/001 
Strojírenství

6341M/040 Informatika 
v ekonomice) 

1601M/01 
OTŽP

352H/001 
Nástrojař

2351H/001 
Zámečník

Ing.Jaroslav Čejka, 
SPŠ dopravní,  

Plzen,Karlovarská 99,
Ing. Jiří Mikeš,

SOŠ Blatná, V Jezárkách

Ing. Jana Šašková,
SOŠ Veselí nad 

Lužnicí

Mgr. Jiří Kiml, 
SOU Stochov

Školním maturitním komisařem byla jmenována RNDr. Miroslava Hrabáková (Gymnázium 
Václava Hraběte, Hořovice), recipročně na GVH se účastnila funkce komisařky Ing. Alena 
Chlustinová z naší školy.

7.3.3. Učitelé školy, kteří byli recipročně jmenováni předsedy maturitních komisí na partnerských 
školách: 

Ing. Ivana Krausová – SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, 
Ing. Jan Hrubý, - SPŠ Vlašim
Mgr. Bc. Zdeňka Patková, PhD. -  SOŠ Veselí nad Lužnicí
Mgr. Bc. Alena Lhotáková – SSŠ Cestovního ruchu, Beroun (předs maturitní komise) a Střední 

škola Stochov (předsedkyně zkušební kom pro 3leté obory) 

Otevírání maturitního zkušebního boxu za přítomnosti  
komisařky RNDr. Miroslavy Hrabákové (GVH Hořovice) a  
zadavatelek první zkoušky Ing. Ivany Krausové a Mgr.  
Aleny Musílkové

Ředitel školy s maturitní komisařkou byli při administraci  
zkoušek plně vytíženi.
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Hodnotitelky ústní části anglického jazyka Mgr. Alena  
Musílková a Dipl. Fil. M. Zarič Brajovič vyhotovují zkušební  
záznamy před skenováním.

Jako součást profilové zkoušky  obhajuje svou maturitní  
práci Kateřina Münzbergerová (4.B).
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7.3.3 Maturitní třída 4.A

Ke dni  15.9.2011 mají  všichni žáci kromě jedné žákyně, která ze zdravotních důvodů nekonala 
zkoušku v náhradním podzimním termínu ukončené vzdělání předepsanou zkouškou.

Seznam absolventů třídy 4. A (Obor: Informatika v ekonomice 6341M/040, třídní učitel Ing. 
Jaroslav Nejedlý )
Reslová Radka, Dvořáková Iveta, Hotěk Jan, Mágrová Monika ,Ungrová Lucie, Herman Radomír,  
Kuncová Jana, Švarc Martin, Cinklová Olga, Budínský Marek, Kačírek Ondřej, Tkáčová Aneta,  
Skrčený Vlastimil, Šrámková Monika, Novák Jakub, Šálková Nikola, Pošvářová Jana, Fryš František,  
Červenková Eva, Růžička Jiří, Půlkrábek Oldřich, Muzikářová Iva, Černá Jana, Vynš Vladimír,  
Brodecký Michal



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 61 / 133

Vlastimil Skrčený (4.A, obor Informatika) při maturitní  
zkoušce z matematiky a při obhajobě své maturitní práce

Radomír Herman  (4.A) při obhajobě maturitní práce
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7.3.4 Maturitní třída 4.B

Ke dni  15.9.2011 mají  všichni  žáci  kromě třech žákyň,  které neprospěly u opravného termínu 
společné zkoušky (2xMAT a 1xČJL). 

Seznam absolventů třídy 4. B (Obor: Ochrana a tvorba životnho prostředí 1601M/001, třídní 
učitelka Ing. Jana Hudcová):
Aubrechtová Jesika, Bereník Michal, Bujanská Andrea, Čížková Andrea, Doskočil Jiří, Dvořák Jakub,  
Kubásek Vojtěch, Nováková Nikola, Šmejkal Michal, Šmíd Petr, Štefanová Andrea , Tikovská 
Monika, Vachatová Dominika, Valtová Iveta, Varga Erik, Červenka Jan
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7.3.5 Maturitní třída 4.C 

Ke dni 15.9.2011 absolvovalo předepsanou zkoušku 12 žáků, 5 žáků musí opakovat alespoň jednu 
součást maturitní zkoušky v řádném termínu 2012. 

Seznam  absolventů  třídy  4.  C  (Obor:  Strojírenství  2341M/01,  třídní  učitel  Mgr.  Miroslav 
Karásek):  Prokop  Štěpán,  Sudík  Jiří,  Císař  Karel,   Šístek  František,  Jiránek  Petr,  Burda  Filip,  
Schovánek David, Doubrava Miroslav, Havránek Petr, Zevl Lukáš, Kroupa Jan,  Kučera Lukáš
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Z profilových zkoušek třídy 4. C – oboru Strojírenství  
(obhajoba maturitní práce). Škola se snaží dodržet zásadu 
přibližně stejně obtížné maturitní profilové zkoušky u 
všech oborů školy
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7.3.6.  Vyhodnocení závěrečných zkoušek oboru Nástrojař 

7.3.6.1. Obor 2352H/01 Nástrojař – třídy 3. NA   a  3. NB

 

Seznam absolventů třídy 3. NA (Obor: Nástrojař 2352H/01, třídní učitelka Mgr. Eva Vlčková):
Čekan Jakub, Frydrych Tomáš, Holub Michal, Homolka Jan, Jílek Jan, Kadeřábek Vojtěch,  Karpíšek  
David, Krákora Jan, Laitl Roman, Lenkvík Ladislav, Merrel Marcel, Novák Michal, Pavlis Filip,  
Průša David, SvobodaMilan, Šebek Jakub, Šmejkal Jan,  Švarcpik  Petr,  Trejbal  Tomáš,  Vacura  
Josef, Vaníček Štěpán, Vereš Michal

Seznam absolventů třídy 3. NB (Obor: Nástrojař 2352H/01, třídní učitel Mgr. Jan Vlček st.): 
Andrš Stanislav 
Benetka Marek, Ciprian Martin, Dlouhý Marek, Ernest Martin, Frýdl Tomáš, Fuxa Adam,
Hamrus Vítězslav, Hošek Ivo, Krahulec Lukáš, Král David, Krnáč Jan, Lettl Ondřej
Pech Daniel, Pichlík Radek, Procházka Milan, Seidl Martin, Suchánek David
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Zkušební komise pro třídu 3. NA s předsedou
Mgr. Jiřím Kimlem ze Střední školy Stochov. Zkouší Ing.  
Vladimír Smíšek s přísedícím učitelem p Karlem Fenclem.

Stipendisté firmy Mubea po složení závěrečné zkoušky s  
vedoucím oddělení vzdělávání lidských zdrojů Ing.  
Lubomírem Jandou – Mubea  GmBh , Žebrák

Třída 3. NA skládala závěrečné zkoušky 21.června 2011 za přítomnosti odborníka z praxe. Součástí hodnocení  
závěrečné zkoušky oboru Nástrojař bylo i zhodnocení zadaného výrobku jako součást praktické části závěrečné  
zkoušky. Vlevo



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 67 / 133

Ze slavnostního předávání maturitních vysvědčení 2011.   Michal Šmejkal (4.B) (vlevo) a Lukáš Zevl (4.C) přebírají z  
rukou ředitele a třídních učitelů Ing. Jany Hudcové a Mgr. Miroslava Karáska maturitní vysvědčení. 
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8. Hodnocení chování žáků/studentů
8.1 Počet postihů žáků podle §31 

Vyhodnocení četnosti hodnocení chování a postihu žáků školy dle §31 š.z.
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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 30.9.2011 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

51
29 10 1 11

Střední škola – 
tříleté obory 
SOU

40
0 0 10 30

9.1.  Odchody žáků ze školy během školního roku – počet žáků, důvody.

Hlavním důvodem přestupu žáků na jiné školy je neprospěch. Ve dvou případech šlo o rodinné 
důvody  –  stěhování  do  vzdáleného  města.  Naopak  do  školy  přibyli  dva  žáci,  kteří  se  takto 
přistěhovali.
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi školy podle statistického zjišťování úřadů práce  podle okresů a oborů (k 30. 8. 2011)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, HořovicePalackého náměstí  č.p.  100/17,  26801 
Hořovice (okres: Beroun)

KKOV/SOV(
soustava 
oborů 
vzdělání)

název 
KKOV/SOV

Celkem Dívek Z 
Celkem 
dosažite
lní

Z Dívek 
dosažit
elní

Dosud 
nepracují
cí

ukončení školy 
v období od 
minulého 
výpočtu 
(5 měs.)

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

16-01-
M/001

Ochrana a 
tvorba 
životního 
prostředí

2 1 2 1 1 1 1

23-41-
M/001

Strojírenství 2 0 2 0 2 1 1

23-52-
H/001

Nástrojař, 
nástrojařské 
práce

2 0 2 0 1 1 1

63-41-
M/040

Informatika v 
ekonomice

5 3 5 3 4 4 4

Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs      2. pol. 2011  

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
11.1 Za předmětovou komisi jazyků :

     Mám-li se ohlédnout za uplynulým školním rokem 2010-2011, musím zmínit dvě záležitosti 
týkající se výuky cizích jazyků:  maturitní zkoušku z cizích jazyků a další směřování jazykové výuky 
na naší škole.

     V souvislosti s novou podobou maturitní zkoušky z cizích jazyků byl předcházející školní rok 
náročný nejen pro žáky, ale možná více pro jejich učitele. Mám na mysli jednak vzdělává-ní učitelů 
jako hodnotitelů maturitní zkoušky, jednak poměrně náročnou práci učitelů týkající se přípravy 
našich žáků pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky z cizího jazyka. Obě aktivity vyžadovaly od 
vyučujících více času – zejména jejich osobního – a úsilí. Proto jim patří minimálně poděkování, 
alespoň v rámci této výroční zprávy.

     Jaká by měla být další koncepce vyučování cizím jazykům na naší škole? Pominu-li skutečnost 
sousedství české a německé kultury,  pak rozhodně by vyučování cizím jazykům mělo reagovat na 
požadavky trhu práce ( „…Průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory poukazuje na 
skutečnost, že pro 90 % německých firem v České republice hraje znalost německého jazyka 
významnou roli…“ – viz Němčina pro úspěšnou kariéru, internetové stránky MŠMT ČR) a také by 
nemělo odhlížet od reálného života v Evropě (viz požadavek EU – všichni občané by měli hovořit 
kromě své mateřštiny alespoň dvěma cizími jazyky). 

     Co z toho vyplývá pro naši další práci? Jelikož se zdá, že výuka anglického jazyka je na 
standardní úrovni, je třeba zaměřit se na posílení a rozšíření výuky jazyka německého. A možná 
bychom měli i zvážit možnosti rozšíření nabídky výuky cizích jazyků v naší škole. 

                                                                Dana Kučerová, vedoucí JPK

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs
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11.1.1 Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2010)

11.1.2 Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2010)

Jazyk
Počet  
učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících

Plná app částečná žádná
Rodilí  
mluvčí

Německý 3 1 2 0 0
Anglický 3 1 2 0 0

Celkově trvá snížený zájem žáků o německý jazyk. Žáci si tento fenomén přináší ze základních škol a 
pochopitelně se toto přenáší i na školy střední. Občané si málo uvědomují, že v regionu západně od 
Prahy sídlí  velké množství  zaměstnavatelů – německých firem, kde je často „úředním jazykem“ 
právě němčina.  Učitelé školy dělají  vše pro popularizaci  německého jazyka,  resp o to,  aby oba 
vyučované  jazyky  s  uvědoměním  si  obecného  požadavku  znalosti  angličtiny  jakožto  světového 
jazyka, byly žáky brány spravedlivým poměrem a se stejnou vážností jako jazyky, jejichž znalost je v 
našem regionu součástí profese každého z nás. 

Určitým posun v zájmu o cizí jazyky a zlepšení jazykové úrovně žáků očekáváme ve spojitosti se 
zavedením společných maturitních zkoušek, který nutně zvýší jednak povinnost a  s tím spojenou 
motivaci  žáků učit  se cizí  jazyk do hloubky.  Proto žáci,  kteří  mají  ze ZŠ dobré základy němčiny 
budou více zvažovat. 

Učitelé angličtiny měli snahu zapojit školu do systému výměnných pobytu Comenius. Škola měla 
přislíbenou dotaci, vše bylo zajištěno, nicméně dotace by zcela nepokryla potřebné náklady a bylo 
by třeba doplácet z prostředků školy. V době akutního nedostatku provozních prostředků byla účast 
na projektu odložena do doby zlepšení financování škol.

K výše uvedeným příspěvkům lze dodat jen to, že je třeba i nadále klást velký důraz na výuku obou 
vyučovaných jazyků tak, aby naši studenti ve své praxi obstáli.
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11.2 Připravujeme se na zapojení do mezinárodního projektu COMENIUS k podpoře jazykového 
vzdělávání na škole

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

V průběhu roku 2010/2011 došlo k vytvoření Wi-Fi sítě po celé škole – tedy na obou 
pracovištích v Hořovicích a domově mládeže. To souvisí s nutností zajistit konektivitu pro všechny 
učitele, neboť 85% učitelů školy již má přidělen notebook a další učitelé používají k výuce osobní 
zařízení. 

Od 1.9.2011 byla zavedena elektronická třídní kniha BAKALÁŘI. Bezdrátovou síť vybudovali 
pracovníci školy svépomocí, fyzicky instaloval školník p. Václav Krýl, zapojení slaboproudých částí 
provedli žáci oboru Informační technologie během své odborné praxe a oživení  provedl správce 
ICT p. Jan Barták. Svépomocí tak byla získána hodnota, která by se v komerčním podání měřila 
desítkami tisíc korun. 

Zatím není povolen bezdrátový přístup na osobní zařízení žáků, a to z důvodu bezpečnosti 
sítě. V nejbližší době dojde k přidělení druhé IP adresy, kterou použijeme jako DMZ pro 
jednosměrný přístup žáků přes WiFi na Internet.

Od 1.9.2010 je v provozu nová přípojná jednotka ve spolupráci s firmou CMS Beroun, s.r.o. 
Jmenovaná firma má pronajatu plochu půdního prostoru o výměře 2m2 za účelem provozu jejich 
přístupového bodu. Současně tato firma škole  poskytuje přípojný bod pro Internet a IP telefonii 
přes VoIP. To škole umožnilo zcela opustit pevné linky společnosti O2. Roční úspora telefonie přes 
VoIP byla vyčíslena asi na 70 tis. Kč, po odečtu počátečních nákladů na 40 tis. Kč v prvním roce 
provozu, tj. Roce 2011. 

Učebny na Palackého náměstí jsou zatím udržovány v provozu prostou údržbou a výměnou poškozených dílů, v  
průběhu dvou let bude nutno učebny obnovit. Z projektu „Základní a střední školy společně“ byl pořízen nový nábytek 
učebny na Palackého náměstí 100.  V roce 2010/2011 nebylo možno koupit nové stroje. V učebně stále slouží 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 +21 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Počítače s připojením k Internetu 116 +21 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Počítače s rychlým připojením 116 +21 X X X

z toho přístupné žákům/studentům 91 0 91 0

Učitelé nepočítačových předmětů 21 + 3 X X X

z toho využívající Internet při výuce 5 X X X

Přenosné učitelské počítače 21

Z toho z projektu Moderní technologie 
ve výuce 10

Z toho z projektu „Základní s a střední 
školy společně“ 6

13. Údaje o pracovnících školy

13.1 Základní údaje o pracovnících školy k 30.9.2010

Počet pracovníků

Celkem fyzický / 
přepočtený

nepedagogickýc
h 
fyzický / 
přepočtený

pedagogických
fyzický / 
přepočtený

pedagogických
interních/exter
ních

pedagogický
ch 
– s 
odbornou 
kvalifikací 

Počet žáků v 
DFV na 
přepočtený 
počet 
pedagog. 
prac.

51/49,39
16/16,73, z toho 
0,73 doplňková 
činnost

35/32,66 35/0 25
392/32,66=1
2,002

13.1.1  Počet interních a externích pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2010/2011 škola nezaměstnávala žádné externí učitele. 

13.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2010)

Počet pedag.  
pracovníků

Do 30 let
31 – 40  
let

41 – 50  
let

51 – 60 
let

Nad 60  
let

Z toho 
důchodci

Průměrný 
věk

Celkem  35 2 3 15 15 0 0 52,31
z toho žen 15 1 2 8 4 0 0 46,13
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13.1.3.  Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2010)

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

vysokoškolské
 - bakalářské

vyšší odborné střední základní

26 4 0 5 0

13.1.4. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2010)

Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let
2 2 6 11 14

•Škola nezaměstnává osobní asistenty



13.1.5   Aprobovanost výuky (k 30. 9. 2010)

Hlavní skupina předm 
učitele

Jméno a příjmení  
pedagoga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úva
zek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen  
pedag, jen  
odborně)

Cizí jazyky

Musílková Alena, Mgr. Plně ap, ANJ 2.A 21 21

Vlcek Jan, Mgr. Plně ap , NEJ, TEV 1.A 22 22

Vlcek Jan (st), Mgr. 
Plně ap pro ZŠ 5-9, pro SŚ nemá 
aprobaci, NEJ, 

3.NB 22 22

Zaric-Brajovic Mirjana, 
Dipl. Fil

Částečná ap. , jen  odborná, ANJ 21 21

Bc. Klán Martin Studuje magisterský stupeň 9

Český jazyk
Dějepis, Občanská nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. Plná ap ČJL, OBN 3.A 20 20

Karásek Miroslav, Mgr. Část ap ČJL OBN - pro ZŠ 2 stup. 4.C 21 21

Vlčková Eva, Mgr. Plná ap ČJL, DĚJ 3.NA 21 21

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

Matematika, Fyzika

Plecitá Jana, Mgr. Plná ap MAT 2.B 21 21

Hráchová Jana, Mgr. Plná ap MAT FYZ 1.B 21 21

Horká Ivana, Mgr. Plná ap MAT, 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 3.B 21

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

Ekologie, Biologie odb. Hudcová Jana, Ing. 
Plná ap odborné předm. Zem- ekol, odb 
biol apod.

4.B 21

Ekonomické odborné Škvárová Danuše, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 2.Z 20 20



Hlavní skupina předm 
učitele

Jméno a příjmení  
pedagoga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úva
zek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen  
pedag, jen  
odborně)

Chlustinová Alena, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 1.B 20 20

Krausová Ivana, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 1.NZ 21 21

Nejedlý Jaroslav, Ing. Plná ap EKONOM předm 4.A 21 21

Strojírenské odborné

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

2.C 16 16

Šos Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 3.C 22 22

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 20 20 20

Odborný výcvik
+ praxe

Zeman Josef, Mgr. Plná ap strojírenské předměty 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

Kebert Vladimír, Ing. , 
CSc

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

4

Tomsová Veronika, Bc. Odborné př IT, částečná 21

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



Hlavní skupina předm 
učitele

Jméno a příjmení  
pedagoga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úva
zek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen  
pedag, jen  
odborně)

Tělesná výchova Pangerl Karel, Mgr. Plná ap. TEV 18 18
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•Personální změny ve školním roce: 

➢ V průběhu školního roku nastoupil Bc. Martin Klán náhradou za Bc. Irenu Erfurthovou

➢V srpnu 2010 ukončil pracovní poměr Bc. Pavel Král, učitel IT předmětů, vysoce kvalifikovaný 
odborník, který ke škodě školy odešel pracovat do komerční sféry. Podle studijní smlouvy uhradil 
škole náhradu za vložené náklady vzniklé uvolňováním zaměstnance na studium.

➢ V srpnu 2011 rovněž na základě vlastní výpovědi odešla Bc. Veronika Tomsová. Podle studijní 
smlouvy uhradila škole náhradu za vložené náklady vzniklé uvolňováním zaměstnance na studium.

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
Během školního roku nikdo z pedagogů nezahájil studium ke zvýšení kvalifikačních předpokladů. 
➢Ing. Vladimír KEBERT, CSc ukončil závěrečnou zkouškou studium  celoživotního vzdělávání k 
doplnění odborné a pedagogické kvalifikace „Učitelství informatiky na středních školách“ na 
Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity Praha, zkoušku vykonal 6.1.2011. 
➢Ing. Věra Rabochová ukončila  studium pedagogického minima – celoživotní vzdělávání VISK.
➢Mgr. Dagmar Kuncová a  rovněž ukončila „pedagogické minimum“. 

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

V této oblasti se škola zaměřila na dokončení potřebných kvalifikačních předpokladů 
hodnotitelů, zadavatelů a školních maturitních komisařů pro novou maturitu. 

14.4 Přehled DVPP k nové maturitě:
Přehled nominovaných učitelů se od minulé výroční zprávy nezměnil. 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 za suplování v době prezenčního 
studia těchto učitelů. Škola v průběhu roku 2010/2011 plně disponuje potřebnými certifikovanými 
funkcionáři k provedení společné části maturitní zkoušky. 

14.6 Finanční náklady, vynaložené  na DVPP
Náklady za školní rok činí 19044,-- Kč. Pokles počtu školení odpovídá složité rozpočtové situaci. 

Viz následující tabelární výpis: 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
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15.1. Zpráva o činnosti školských zařízení – domov mládeže ve školním roce 2010/2011

V Domově mládeže bylo ve školním roce 2010 - 2011 ubytováno celkem 19 studentů. 
Z uvedeného počtu bylo  15 chlapců, kteří byli ubytováni v prvním patře domova v levém i pravém 
křídle budovy, tato křídla jsou v době nočního klidu uzavírána. Dívky byly ubytovány  čtyři a jsou 
ubytovávány v druhém patře budovy a to taktéž v obou křídlech.

V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci studentů 
lze za školní rok 2010 -2011 uvést následující:

V rámci volnočasových aktivit 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, dvě taneční podložky. Druhá část je zařízena jako obývací pokoj se sedací 
soupravou, obývací stěnou. V obývací části je instalováno promítací plátno a PC projektor. 
V klubovně jsou dva televizory se satelitním příjmem TV programů, dva DVD přehrávače a 
videorekordér. Pro venkovní vyžití mohou studenti používat soupravu na kroket, venkovní gril a 
zahradní sprchu.

 Za přispění Rady rodičů při SOŠ a SOU Hořovice v tomto roce  bylo zakoupeno vybavení do 
kuchyně  a rozšířeno sportovní vybavení. Čímž se hodně zkvalitnilo prostředí pro naše studenty.

V oblasti počítačového vybavení je 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 a to jak v oblasti vlastního vzdělávání, tak i pro svoji zábavu.

Z hlediska snížení počtu studentů Domov mládeže odebírá pro studenty časopis 21 století a 
Počítač pro každého.

Ve spolupráci se školou pracují na DM dva zájmové kroužky, keramický a teraristický. Oba dva 
kroužky jsou otevřeny pro všechny studenty SOŠ.

Dále na DM studentům ve volném čase slouží knihovna. Keramická dílna, která je upravena jako 
samostatné pracoviště společně s dílnou pro rukodělnou činnost má velice široké uplatnění ve 
volném čase studentů. 

V dílně, studenti vyrábějí různé drobné užitkové a dekorativní předměty, což přispívá jak k rozvoji 
zručnosti , tak i k rozšíření  estetického cítění. 

Studenti  v průběhu celého školního roku navštěvují městskou knihovnu. A několik dalších 
studentů je zapojeno i v kroužcích, které  provozuje Domeček Hořovice.

 Po celý rok se studenti 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 oblasti sportovního vyžití kromě zmíněných prostorů v klubovně, studenti  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. Nově byl zařazen turnaj a soutěže v stolních a společenských hrách. Pokud je vhodné 
počasí hrají míčové i jiné hry v omezeném areálu DM, případně je využíváno nové hřiště školy.

V oblasti preventivně výchovné činnosti se vychovatelé  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. 
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Maximální péče je věnována začlenění nově příchozích studentů, 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.

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 a některých oken,  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
                        

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

15.2.1 Hodnocení spolupráce školy z pohledu vedoucího pracovníka pro získávání lidských zdrojů, 
Ing. Lubomíra Jandy, MUBEA, GmBh  Žebrák

Spolupráce firmy Mubea Žebrák se SOŠ a SOU Hořovice
     Firma Mubea je mezinárodní strojírenský koncern, který je jedním z nejvýznamnějších 

celosvětových dodavatelů dílů pro automobilový průmysl. Dceřinná společnost Mubea Žebrák úzce 
spolupracuje se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Hořovicích již několik 
let. Důvodem vzájemné spolupráce je zájem  firmy Mubea o absolventy této školy. Jedná se hlavně 
o absolventy strojírenských  učebních oborů,  jakými jsou  nástrojaři a zámečníci, tak i o absolventy 
maturitního oboru Strojírenství.

     Mubea Žebrák již šestým rokem nabízí žákům motivační stipendijní program s nabídkou 
perspektivního zaměstnání po ukončení studia. Stipendijní program firmy Mubea  je založen na 
motivaci žáků dosahovat při studiu co nejlepších výsledků. V současné době je stipendijní program

nabízen cca 20 žákům ročně, což je nárůst oproti minulým rokům. Navíc od školního roku 2011/
2012 je nabízen stipendijní program i pro absolventy strojírenských učebních oborů, kteří 

pokračují v nástavbovém maturitním studiu. 
     V rámci spolupráce se zástupci firmy Mubea společně se zástupci školy zúčastňují náborů žáků 

vycházejících ze základních škol, účastní se přehlídek středních škol, jednají s rodiči žáků,  s 
výchovnými poradci. Žáci, rodiče i výchovní poradci  jsou zváni jak na prohlídku  firmy Mubea, tak i 
na prohlídku SOŠ a SOU Hořovice. Účastníme se dnů  otevřených dveří v SOŠ a SOU Ho řovice. 

     Důležitou částí  spolupráce se SOŠ a SOU Hořovice je účast  žáků na odborné praxi ve firmě 
Mubea. Žáci tak mají možnost už v průběhu studia poznat provozní útvary výrobního podniku a 
postupně se připravovat  na přechod do praxe po ukončení studia. Mubea se stala  průkopníkem 

v České republice,  protože vyčlenila  své pracovníky,  kteří se výhradně věnují  práci s žáky při 
odborné praxi a vynaložila  nemalé  prostředky na zařízení  pracoviště,  které  umožňuje  žákům 
snadněji proniknout do jednotlivých profesí ve firmě.

     V rámci spolupráce dochází i k pravidelnému  setkávání zástupce firmy  Mubea 
s pedagogickými pracovníky  SOŠ a SOU Hořovice. Pedagogičtí pracovníci školy se společně s žáky 
účastňují také exkurzí ve firmě Mubea. Firma a škola mají podepsanou smlouvu o spolupráci 
v rámci projektu IQ Industry. Na základě  tohoto projektu se např. mohou  několikadenní  odborné 
praxe zúčastnit i pedagogičtí pracovníci školy. 

     Závěrem  lze říci, že strojírenské učební i maturitní obory jsou firmami velmi žádané a jedná
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se o perspektivní obory. Firma Mubea si velmi váží spolupráce se SOŠ a SOU Hořovice a 
děkujeme řediteli školy Ing. Kebertovi, CSc. a jeho spolupracovníkům, že školu  neustále rozvíjejí a 
modernizují, čehož je dokladem  výstavba nových dílen školy v obci Tlustice. Dosavadní 
spolulupráce naší  firmy se SOŠ a SOU Hořovice se plně osvědčila a ze strany  naší firmy  je i do 
budoucna velký zájem ve spolupráci nadále pokračovat.  

 
                                                                                       Ing. Lubomír Janda
                                                                                       vedoucí vzdělávání
                                                                                            Mubea Žebrák
V Žebráku 24.10.2011

Bc. Milan Kopáček (učitel odborného výcviku) se školí na pracovišti MUBEA ve školícím středisku firmy. Vpravo 
pracoviště elektropneumatiky a hydrauliky od firmy FESTO, na kterém jsou předběžně školeni naši učitelé před 
dodáním podobného zařízení do nových dílen školy. 

15.3 Spolupráce školy s okolními firmami za účelem popularizace technického vzdělávání

Škola třetím rokem spolu s partnerskou 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. 30. 9. 2010 škola pořádala pro žáky 2. ZŠ Hořovice soutěž k poznání činnosti oboru Zámečník.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 84 / 133

Žáci 2. ZŠ Hořovice na pracovišti dílen SOU. Učitelé odborného výcviku dali žákům podrobnou instruktáž, vybavili je  
výkrasem jejich budoucího výrobku. Všechny výrobky byly vyhodnoceny a vítězům náležely ceny  - nářadí a vybavení  
domácí dílny od  okolních firem.

MF Dnes 9.3.2011 – regionální příloha Střední čechy. 

15.4 Mimoškolní aktivity , soutěže a olympiády

Naše škola se 27.10.2010 zúčastnila oblastního kola pětičlenných družstev v „Pišqworkách“. Do 
krajského kola jsme nepostoupili. Dále 13.12. jsme se  zúčastnili krajského kola čtyřčlených družstev 
v šachu, konaného v Neratovicích. Zde jsme obsadili pěkné třetí místo,  těsně nám unikl postup do 
celostátního kola. Během školního roku jsme organizovali celou řadu exkurzí do výrobních podniků, 
jako například 6.6.2011 exkurzi do Škody Mladá Boleslav.

Ing. Václav ŠOS
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Ve škole pod vedením Ing. Václava Šose pracuje klub šachu a piškvorek. Pan učitel se žáky účastní různých soutěží a  
turnajů. 

15.5 Mimoškolní aktivity - Enersol

Naši studenti v oboru „Ekologie“ a „Strojírenství“ jsou zapojeni do projektu ENERSOL . Jedná se o 
projekty v oblasti obnovitelné energie. Studenti své práce v rozsahu 5-7 stran budou obhajovat ve 
školním kole 2011/2012 před komisí a nejlepší práce postoupí do dalšího kola. 

Práce vedou kolegové Ing. Václav Šos, Ing. Václav Fryš, Ing. Jiří Hudec a učitelky kabinetu biologie 
Mgr.  Zdenka  Patková.  Mezi  zpracovávaná  patří  vytápění  obytného domu tepelným čerpadlem, 
malá vodní elektrárna a větrná elektrárna.

Studenti  strojírenského oboru v rámci  profilové  části  státní  maturity  navrhnou projekt,  který 
obhajují před maturitní komisí. Jedná se o obdobu bakalářské práce v podmínkách střední školy. 
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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)

Viz samostatný oddíl – zapojení školy do projektu UNIV2 kraje.

Pedagogové  školy provedli celou řadu školení (jako dodavatelé v rámci doplňkové činnosti) na 
zakázku různých školících center. Příkladně vydali výukové texty a následně přezkoušeli vězně ve 
věznici Příbram, jednalo se o snadnější začlenění vězňů do společnosti. Školení ve věznici sledovalo 
projekt  kurzů  základů  sváření  kovů.  Účelem  bylo  snadné  začlenění  propuštěných  vězňů  ve 
společnosti. K tomu přispěli naši pedagogové Mgr. Alena Lhotáková, Ing. Václav Šos a p. Jiří Balej. 

Dále bylo provedeno školení čtení technické dokumentace pro firmu Kostal v Čenkově.

   15.5.2. Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty

Projekt  CZ  1.07/1.3.04/01.0004  s  názvem  „Základní  a  střední  školy  společně“.  Škola  je 
jedním  ze  čtyř  školských  partnerů  projektu  „Základní  a  střední  školy  společně“.   

V projektu byly zapojeny dvě střední školy – SOŠ a SOU Hořovice, OA Kolín a dvě 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 pokračoval od 09/2010 do 20.06.20011 aktivitami: 

➢ kurz Terénní ekologie – Šumava Kvilda – organizovala SOŠ a Sou Hořovice pod vedením lektorky 
Ing. Jany Hudcové
➢vybavení školy v rámci křížového financování
➢závěrečná hodnotící konference projektu 20.6.2011 Kolín 

V rámci křížového financování byl z projektu pořízen nábytek v hodnotě cca 130.000 Kč. Dodavatelem byla firma 
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Kenast Pečky, s.r.o.  V současnosti je pořízený majetek stále majetkem agentury N+N a bude převeden bezúplatně 
škole do 12/2011. 

Ze závěrečné konference projektu agentury N+N „Základní a střední školy společně“ v kulturním domě Kolín. 

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.

15.5.3 Projekt Humanitárního fondu Středočeského kraje
Pracovník primární prevence Mgr. Dana Kučerová zpracovala rozsáhlý projekt v rámci Humanitárního 

fondu Středočeského kraje. Projekt je zaměřen na první pomoc, zdravý životní styl,zdravotní výchovu a 
společenské jevy. Program v objemu cca 64.000 Kč byl schválen a jeho realizace proběhne od 1.9.2011. 
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Schvalující doložka podaného projektu Humanitárního fondu SK ze dne 20.6.2011

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

15.6.1  Primární prevence 2010-2011

     Primární prevence SPJ se v naší škole dlouhodobě zaměřuje na výchovu ke zdravému 
životnímu stylu, na osobnostní a sociální rozvoj žáků a na rozvoj jejich sociálních a komunikativních 
dovedností; krátkodobě se zaměřuje na prevenci záškoláctví, kouření, šikany, agresivity a 
kriminality. Ve snaze realizovat výše vyjmenované cíle byly pro loňský školní rok vypracovány dva 
projekty – Chceme se dohodnout a Komplexní program výchovy ke zdraví. Ani jeden z projektů 
„neprošel“ u zřizovatele školy, a proto ve školním roce 2010-2011 byly realizovány jen moduly Život 
bez cigaret, Závislosti a Řešení konfliktu.

     Oba výše jmenované projekty byly téhož školního roku přepracovány a opět podány 
zřizovateli školy ke schválení - v rámci dotačního řízení Středočeského kraje.

     V úvodu každého školního roku probíhá tzv. GO kurz, jehož smyslem je umožnit nastupujícím 
žákům rychleji se navzájem seznámit a překonat obavy spojené s jejich nástupem do neznámého 
prostředí nové školy. Tento cíl GO kurz plní, což dokládá  výsledek evaluačního dotazování. 

                                                                           Dana Kučerová, výchovný poradce pro prevenci SPJ

15.7 Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k 
výchově k humanismu apod.
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15.7.1 Zpráva o činnosti o aktivitách  EVVO (školní rok 2010/2011)

Zpráva Ing. Jany Hudcové : 

1) Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze

V listopadu 2010 se Adéla Razímová a Petr Šmíd ( 3. ročník OTŽP ) zúčastnili Středoškolské 
ekologické konference. Všechny práce  i jejich prezentace byly opravdu kvalitní a studenti velmi 
dobře reprezentovali školu.

2) Odborné přednášky- zajištění či spolupráce s jinými pedagogy

V rámci jakési „nástavby“ si někteří studenti připravují populárně naučné přednášky s různými 
tématy ( např. Úprava zeleně, Úspora energií, Chemie a ŽP, Biodiverzita, 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 „Chemie kolem nás“. 
Své počítačové prezentace, chemické pokusy 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.

Stalo se již tradicí, že „žáčkové“ z páté třídy ZŠ Tlustice zkoumají stav životního prostředí v laboratořích pro „velké  
žáky“ pod vedením studentů druhého ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. 

4) Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Chemie
Toto téma bylo zpracováváno v jednotlivých předmětech. Byly vytvořeny tématické nástěnky.
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5) Příprava a doprovod studentů na soutěž Ekologie v zemědělské praxi

Soutěž se konala v Táboře a účastnilo se jí 10 škol z celé republiky.Této soutěže 
se účastníme pravidelně. V dubnu 2009 jsme obsadili druhé místo. V loňském a letošním roce 

jsme byli až čtvrtí.

6) 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.

7) 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. Na snímku je porovnání původního a současného stavu.
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Rumiště na školním pozemku před a po svépomocném vytvořením botanické zahrady

8) Zajištění a absolvování odborné praxe z biologie.

Na všech praxích zajišťuji odbornou i organizační část. Praxe umožní studentům získat mnoho 
informací a znalostí.

9) Účast na setkáních a všech akcích Přidružených škol UNESCO .
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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) Zajištění a realizace exkurzí.

Témata exkurzí : Botanická exkurze- skleník Fata Morgana v Praze
         Národní muzeum Praha

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.

Titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ I. Stupně bude škola opět obhajovat v roce 2011/2012

12) Vedení maturitních a seminárních prací .

13) Příprava a zajištění ekologické olympiády.
Na škole proběhlo školní kolo olympiády pro druhé a třetí ročníky a tři nejlepší  postoupili do 

okresního kola, které proběhlo v dubnu  ve Vlašimi.
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Z terénní části ekologické olympiády ve Vlašimi, 2011

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. V roce 2011 jsme nebyli mezi vyhodnocenými.

15) Realizace projektů

V roce 2011 jsem byla zapojena do tří projektů.
•Podpora výuky
•UNIV 2 KRAJE
•Ekologické vzdělávání pedagogů

16) Akreditace

Podařilo se nám akreditovat kurz Terénní ekologie (viz začátek VZ)

15.8  Kurzy první pomoci   Mgr. Zdeňka Patková

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. V dubnu 
Zdeňka Patková se studenty VŠ Katedry záchranářství a technických oborů uspořádala kurz první 
pomocí pro studenty druhých ročníků. Kurz byl zaměřen na poskytnutí laické první pomoci 
s minimálním počtem pomůcek případně jen holýma rukama. Na kurzu se žáci naší školy naučili 
používat pomůcky, které jsou součástí lékárniček. Součástí kurzu je praktický nácvik situací 
s využitím maskovaných zranění.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 94 / 133

Absolvent školy Šimon Touš (abs. 2009) zajistil (již jako student Vyšší zdravotní školy Plzeň, oboru Záchranář) kurz  
první pomoci pro žáky školy. Kurz byl zajištěn ve spolupráci s Mgr. Zdeňkou Patkovou – viz výše. 

15.9  Návštěva hejtmana Středočeského kraje – zahájení realizace projektu „Novostavba dílen 
Střední odborné školy a SOU, Hořovice“ . 

24.května 2011 se v rámci hejtmanského dne konala slavnostní prezentace stavby nových dílen v 
Tlustici 28. Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath spolu s poslance PCR Richardem 
Dolejšem a ředitelem Úřadu Regionální Rady ROP Střední čechy, JUDr. Tomášem Novotným a 
dalšími hosty si prohlédl staveniště a provedl poklepání základního kamane. Poté došlo k 
neformálnímu setkání s vedoucími představiteli průmyslových podniků regionu Hořovicka, zejména 
s řediteli firem Mubea, Buzuluk, Axa a dalšími. Hejtman kraje zde deklaroval podporu technickému 
vzdělávání a zejména podporu snaze naší školy,kterou vyvrcholilo sedmileté úsilí ředitelství školy o 
získání finančních prostředků k zajištění důstojného prostředí pro své žáky. Toto se podařilo. Právě 
díky získaným prostředků se podaří naplnit dlouhodobou koncepci rozvoje školy tak, jak byla 
deklarována v roce 2001 při sloučení SZeŠ Hořovice a SOŠ Hořovice a pozdějším zřízení SOU. 
Vznikla tak škola, která slouží především veřejnosti svého regionu, úzce spolupracuje se sociálními 
partnery.  Škola se postupně stává centrem vzdělání nejen pro žáky denního studia ale i dospělých. 
Tím přispěje k růstu odborného a hospodářského potenciálu regionu.
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Foto z návštěvy hejtmana MUDr. Davida Ratha a poslance PČR Richarda Dolejše na hejtmanském dni 24.5.2011.  
Hosté se též setkali s představiteli výrobních firem Buzuluk a Mubea a diskutovali s nimi zejména o zaměstnanosti v  
regionu a o požadavcích firem na odbornost absolventů škol. 

Pozváni byli i starostové města Hořovice pan Ondřej Vaculík a obce Tlustice Mgr. Helena Kaššová

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

15.10.1 Literární soutěže 
Žáci školy se zapojili do Olympiády z českého jazyka, školní kolo proběhlo v lednu 2011 ve třídách 

1.B a 4. B. Z nominovanýh prací však komise nevybrala postupující práci do dalších kol,   
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V březnu 2011 proběhla literární soutěž na téma „Les – místo poznání a odpočinku“ . Šlo o 
literární soutěž, vyhlášenou v rámci přidružených škol k UNESCO. Tři nejlepší práce byly odeslány 
do celostátního kola, stále se čeká na jejich vyhodnocení. 

15.10.2  Klub mladého diváka a významné exkurze
Klubu mladého diváka se zúčatňuje 30 žáků školy napříč ročníky. Mgr. Eva Vlčková zajistila pro  

klub mladého diváka následující představení: 
25.1.2011 Divadlo Pod Palmovkou – Svatá Jana
20.2.2011 Divadlo Na Zábradlí – Tartuffe Games
20.1.2011 Divadlo Na Fidlovačce – Divotvorný hrnec

dále pro žáky 1. A a 4.C zorganizovala 3.9. 2010 exkurzi do památníku Karla Čapka ve Strži u  
Dobříše a 14.6.2011 prohlídku zámku Hořovice s odborným výkladem. 

7.12.2010 Mgr. Dagmar Kuncová zajistila exkurzi do věznice Bytíz u Příbramě pro žáky 3. ročníků  
jako doplnění výuky předmětu „Právo“ . 

V listopadu třída 2.B a 3.B za pedagogického doprovodu Mgr. Zdeňky Patkové a ing. Ivany 
Krausové navštívila Koněpruské jeskyně. Studenti se zde dozvěděli, jakým způsobem byly jeskyně 
objeveny a jakým způsobem vznikly. Pro studenty byly připraveny pracovní listy. Na zpáteční cestě 
jsme navštívili Muzeum Českého krasu v Berouně.

V prosinci třída 2.B pod vedením odborných učitelek Jany Hudcové, Zdeňky Patkové a Jaromíry 
Šteffkové připravila den plný her, chemických pokusů a pohádek pro žáky ZŠ Tlustice.

V prosinci kabinet biologie uspořádal školní kolo Biologické olympiády pro 3.B.
V lednu 2011 učitelky biologie absolvovaly akreditovaný program na téma“Aplikace metodiky 

simulačních her v EVVO.

15.10.3 Tradiční „Vánoční soutěž paní na klávesnici“

Tradičního úspěchu dosáhli žáci školy v soutěži psaní na klávesnici v přípravě Ing. Danuše 
Škvárové. Žáci školy v soutěži dosáhli následujících příkladných výsledků: 
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Vítězka soutěže psaní na klávesnici v kategorii 1. ročníků,  
žákyně třídy 1.B, Jana Lhotáková

15.10.5 Logická olympiáda  a  „Matematický klokan“

Soutěž – Matematický klokan –  18. 3. 2011 - zúčastnili se zástupci  všech tříd a oborů  ,  
umístění  v kategorii  Junior:  Čepa 1.A, Prošková 1.C, Klika 1.C
umístění v kategorii  Student:  Prosser 3.C, Burcal 3.B, Císař 4.C

Logická olympiáda –  říjen  2010 -  zúčastnili se zástupci  všech tříd a oborů, 
úspěšní řešitelé:  Hlobil 2.A , Prošková 1.C  

Mezinárodní logická soutěž – Genius Logicus – obsahem je řešení logických úloh, hlavolamů a 
rébusů

      - soutěž bez měření času  - listopad, prosinec  2010
      - soutěž s měřením času  -  březen  2011
 zúčastnili se zástupci  všech tříd a oborů, úspěšní řešitelé : Prosser  3.C , Prošková 1.C, Mraček 

3.C , Kotek  2. B,  Kincl 2.A , Šmíd  4. B , Jirásek  3.C 
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Mgr. Jana Plecitá, Mgr. Jana Hráchová

Ředitelství školy tímto děkuje učitelkám matematiky Mgr.Janě Hráchové a Mgr. Janě Plecité za 
přípravu žáků a úspěšný tréning v řešení logických úloh před soutěží. 

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení

16.1 UNIV 2 kraje
V prosinci 2009 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. 
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. Od roku 2010/2011 je naše škola zapojena do aktivní 
realizace projektu UNIV 2. Cílem tohoto projektu  

je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního 
učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě 
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budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího 
vzdělávání.

12.4.2011 Ing. Věra Rabochová lektoruje kurz  Využívání svobodného software – pracujte efektivně a bez 
nákladů. Kurzy UNIV 2 podléhaly inspekci kvality a odbornosti ze strany NUOV. Vpravo metodik školy Mgr.  
Alena Lhotáková s kolegyní z NUOV při inspekci kurzu.

14. února 2011 byl zahájen kurz Mgr. Janem Bohatou, mentorem Středočeského kraje. Pilotovaný kurz  
„Využívání svobodného software – pracujte efektivně a bez nákladů“ trval do dubna 2011. 

V rámci projektu byl realizován jeden pilotní vzdělávací program s názvem:
 „Využití svobodného softwaru v běžné praxi „pracujte neomezeně a legálně“ Linux a tvorba 

webových stránek. Vzdělávací program se uskutečnil v období od 15.2.2011 do 26.4.2011. Program 
úspěšně absolvovalo 16 účastníků.

Dále škola v projektu UNIV 2  připravuje 2 vzdělávací  programy.  První vzdělávací program je 
zaměřen na „Terénní ekologie - poznávání a životní projevy organismů, odběr a laboratorní analýza 
vody, půdy, a biologického materiálu“ a druhý  na „Základy obsluhy CNC strojů“.V současném 
období se připravuje výjimečná druhá pilotáž v oblasti přírodních věd – kurz terénní ekologie.
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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
 Výchov. poradenství ve škol. roce 2010/2011

- průběžné shromažďování informací o možnostech studia na VŠ a VOŠ (dopisy   
  z jednotlivých škol, dny otevřených dveří, Učitelské noviny se seznamy VOŠ a VŠ, 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
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- spolupráce s vedením školy v oblasti výchovného působení na studenty

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

- kontakt s Úřadem práce v Berouně (VOŠ, VŠ, volná pracovní místa, semináře, schůzky se 
  zástupci firem)

- 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 2010/11:

1. září – GO kurz pro žáky 1. ročníků 
3. září 2010 Místo konání: Orlík, Rakovice

8. září 2010 Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“
Akce se zúčastnilo 9 dvojic ze třídy 3 A.
Celkový výtěžek Kč 14.292,--

8. září 2010 Evropský diář (Generation Europe Foundation) – pro žáky 2. ročníků.

22. listopadu 2010 Seminář „NSK jako nástroj kariérového poradenství“ – Praha

23. listopadu 2010 Řemeslné obory v době ekonomické krize (Workshop na ÚP Beroun)

18. ledna 2011 Beseda se zástupcem ČZU Praha – technická fakulta
Určeno žákům 4. ročníků

25. – 26. ledna 2011 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 
Praha

Akce se zúčastnili žáci 4. ročníků

10. února 2011 ÚP Beroun
15. února 2011 Seznámení s činností IPS, ÚP, informace o situaci na trhu práce 
17. února 2011 v regionu, zákonu o zaměstnanosti, právním minimem před vstupem

do zaměstnání, možnostmi dalšího studia na VOŠ, VŠ a v zahraničí
Pro žáky 4. A, 4. B a 4. C
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21. února 2011 Sbírka FOND SIDUS (pro nemocné děti z Fakultní nemocnice v Praze Motole 
a Olomouci). Akce se zúčastnili žáci 3. ročníku.

21. března 2011 Výchovně-vzdělávací program „S tebou o tobě“ – pro žáky 
                                    3. ročníků

23. března 2011 Celostátní sbírka „Projekt Šance“ (program pro komerčně sexuálně 
zneužívané děti)
Zúčastnila se třída 3. A.

6. dubna 2011 Setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ v Hořovicích.

2. května 2011 The Action – multimediální představení pro žáky 3. ročníků (Beroun) 

11. května 2011 Český den proti rakovině
Zúčastnila se třída 2. B.

8. června 2011 Seminář k NSZ – určeno žákům 3. ročníků.
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Ocenění dobročinných a humanitárních aktivit žáků naší školy během školního roku 2010/2011

Ing. Alena Chlustinová, 
výchovný poradce
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18.  Údaje  o  výsledcích  inspekční  činnosti  provedené  Českou 
školní  inspekcí  (příp.  o dalších kontrolách neuvedených v bodě 
20)
18.1. Inspekce dodržování vybraných ustanovení zákona 561/2004 Sb.

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. 
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Identifikace protokolu  a podstatná část sdělení České školní inspekce k posouzení předložených ŠVP

18.2. Komplexní kontrola dodržování BOZP

Ve dnech 18-20.4. provedl Oblastní inpektorát práce pro Středočeský kraj komplexní kontrolu 
dodržování předpisů BOZP v organizaci jako celku. Provedl inspektor Ing. Jaroslav Zelený. Zjištěno 
několik závad,zejména v dosluhujícím pracovišti Osek 281. Závady v Oseku 281 musela organizace 
odstanit, i přes to, že toto pracoviště již nebude využívat a stěhuje se do nově postavených dílen, 
nicméně v ostatních případech bylo vše v pořádku. Následující faximile identifikuje protokol: 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 106 / 133



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 107 / 133

Inspektorát BOZP navštívil naši organizaci ještě při tématické kontrole v souvislosti se zahájením 
stavby  v  rámci  projektu  Novostavba  dílen  …..........   Předmětem  kontroly  byla  dokumentace  o 
předání staveniště, provozní řád, označení staveniště, poučení osob. 

Kontrola neshledala závad. Protokol je identifikován níže: 

19. IQ Industry 
19.1.Zpráva o účasti školy v projektu

 
SOŠ a SOU Hořovice v rámci Projektu IQ Industry ve Středočeském kraji     uzavřela SMLOUVU O 

PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI. Účastníci této smlouvy byli: SOŠ a SOU Hořovice, firma Mubea, spol. s 
r.o. a  Úřad práce Beroun.

Projekt  IQ Industry  je  zaměřen  na  úspěšné  absolvování  programu dalšího vzdělávání  učitelů 
odborných  předmětů  a  praktického  vyučování  na  témata  technických  inovací  v průmyslových 
firmách,  resp.  EVVO  z oblasti  energetických  úspor  a  využívání  alternativních  energií.  Součástí 
projektu  je  vytvoření  partnerských  sítí  k posílení  spolupráce  učitelů  s odborníky  firem  z oborů 
poptávaných trhem práce. Cílem je podpořit tvorbu moderních školních vzdělávacích programů ke 
zvýšení kompetencí učitelů v souladu s měnícími se požadavky průmyslu na kvalifikaci absolventů 
škol.
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29.8.2011 – 9.9.2011 byla realizovaná odborná praxe UOV Bc. Milana Kopáčka ze SOŠ a SOU  
Hořovice v Mubee  Žebrák - školící středisko.

Mgr. Alena Lhotáková

Z konference IQ Industry v Pardubicích. Certifikáty proškolených učitelů v rámci spolupráce IQ Industry v terénu. 

19.2 Prezentace  školy na veřejnosti.  

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

Dny otevřených dveří se konaly ve dnech 19.a20.11.2010,  11.12.2010, 15.1.2011, 5.2.2011
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Škola se účastnila veletrhů vzdělání v Berouně, Rakovníku a Rokycanech. 

Expozice školy v Rakovníku v listopadu 2010 byla doplněna ukázkami z laboratorních praktik. O studium na škole se  
zajímala řada zájemců, přesto byl letošní rok na přihlášky chudší.

Podbrdské noviny 11/2011

Škola byla prezentována v tisku též v souvislosti s návštěvou hejtmana kraje u příležitosti zahájení stavby 
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nových dílen. 

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 31.12.2010
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 31.12. činily celkové náklady hlavní činnosti 29 236 534,71  Kč, výnosy hlavní činnosti 29 237 419,47 Kč 

včetně položek jak nákladových tak i výnosových na projekt EU. Organizace vykázala celkem kladný hospodářský 
výsledek ve výši  884,76 Kč. Finanční situace naší organizace v období I. pololetí  nebyla  uspokojivá. Nedostatek 
rozpočtových zdrojů pro zajištění chodu organizace vyplývala 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. Konečný hospodářský výsledek byl ovlivněn mimo jiné díky   částečné 
úpravy  rozpočtu v oblasti zvýšeného příspěvku na nájemné o 94 tis. Kč a na ONIV provozní o 68 807,-- Kč a snížením 
investičního fondu o zjištěné nepokrytí investičního fondu dle vyhlášky č. 410/2009 § 66 odst. 8 ve výši 232 271,64 Kč. 

Od šk.r.2010/2011 jsme přijali veškerá úsporná opatření, v oblasti mezd snížením počtu zaměstnanců, a redukcí 
„půlením tříd“. Překročení mzdových prostředků k 31.12.2010 ve výši 258 324,-- Kč a vyplacených odměn ve výši 
48 500,-- Kč jsme zajistili krytím z fondu odměn.

 Za účelem přímého financování výuky žáků – přerozdělení státních prostředků byly vynaloženy následující částky: 
Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………  15 460 689,-- Kč 
(včetně OPPP)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………    5 155 989,-- Kč
Příděl do FKSP: …………………………………………………       302 156,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, cestovné, náklady na DVPP, 

zákonné pojištění pracovních úrazů, náhr.mzdy za doč. prac.neschopnost:  ……
....................................................................  303 431,-- 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 a použity v prosinci 2010 na platy – odměny pedagogů, 
kterých se to týká včetně odvodů na soc. a zdr. pojištění a přídělu do FKSP.

-   Dotace dle úpravy rozpočtu k 15. 11. 2010 na financování odměn pro hodnotitele písemných maturitních prací 
pod účelovým znakem 33026 ve výši 11 424,-- Kč. Finanční prostředky použity ve výši 11 016,-- Kč, rozdíl 408,-- byl 
vyčíslen ve finančním vypořádání dotace z MŠMT v roce 2010 a vratka byla poukázána v 1/2011 na ú. KÚSK.

Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny na výuku učebnice a školní potřeby, učební pomůcky a knihy v celkové částce 
111 185,66 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. 2010 .…………………..........……   777 645,06 Kč
Celkové výnosy DČ činily k   31.12. 2010   …………………..........………  807 487,77 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   ……………….................………………………………......…………+    29 842,71 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ……………...…………..   +  24 554,22 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………..   +    7 380,22 Kč
Výuka jízdy traktorem:  ………………………………............……………   -        733,58 Kč
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Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………..   -     1 358,15 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………......................   +  29 842,71 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 669 980,-- Kč, vyčerpáno …………..    671 029,90 Kč
  Dle plánovaného rozpočtu nájemné za r. 2010 přečerpáno o 1 049,90 Kč. 
- příspěvek na odpisy DHM v roce 2010 nebyl přidělen. K 31. 12. čerpáno za hl.činnost  343 220,86 Kč a v doplňkové 

činnosti  1 768,64 Kč, tj. celkem 344 989,50 Kč.
Schválený odpisový plán na r. 2010 RK SK usnesením č. 035-11/2010 ze dne 22. 3.2010 činí Kč 341 240,--  a včetně 

změn na Kč 344 990,-- Kč.
•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

•finanční prostředky pro výplatu stipendií žákům vybraných oborů na období září až prosinec 2010 poskytnuté pod 
UZ 000 ve výši 33 600,-- Kč.

Vyčerpáno dle vyúčtování stipendií celkem 26 100,--, rozdíl – vratka 7 500,-- byla zaslána na ú.  KÚSK v 1/2011.

 
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 přehr. na výuku AJ                                                      2 009,-- Kč
4) dataprojektor BENOQ515-PC pro výuku SOU                                                7 598,-- Kč
5) disk exter. k PC – 3 ks                                                                                       3 324,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 
1)  výměna fotoválce a zákl. údržba kopírek + tonery                                      29 646,-- Kč
2) oprava a údržba kuchyňského zařízení                                                         21 174,-- 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
5) STK a pravid.údržba služebních automobilů                                                    11 484,-- Kč
6) výměna jističů ve stávajících rozvaděčích                                                       6 800,40 Kč                    
13) revize zařízení v úhrnné výši                                                                         33 830,75 Kč

3.4 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením č. 029-24/2010/RK ze dne 21. 6. 2010  byly schváleny akce:  
- akce č. 105 415 3100-2010/5023693 - Výměna  podlahových krytin a vybavení učebny školním nábytkem 

z neinvestičních prostředků                                                    40 000,-- Kč 
Čerpání:
V prosinci 2010 byl nakoupen 4 set jídelní a to 5 ks v celkové výši                    39 348,-- Kč,     
na základě došlé fa č. 08005093 JP-Kontakt, s.r.o., Pardubice 3 nám byly uvolněny   neinvestiční prostředky z KÚSK 
- akce č. 105 1153101 – 2010/5023694  - Pořízení evidenčního bezstravenkového systému pro ŠJ z investičních 

prostředků                                                                          180 000,-- Kč
Čerpání:
Použití investičních prostředků ve výši došlé fa č. 74767 z 10. 9. 2010 VIS s.r.o. Plzeň
                                                                                                                              179 953,-- Kč 
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3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2010:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …....................................     134 219,-- Kč. Položky této skladby jsou 
převážně splatné v 1/2011. 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: .................                    48 146,25 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   …………………               28 700,-- 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 byla podána žádost o odpis této pohledávky.

- Ubytování na DM z 1/2010 – M. Bajusz  ............                     3 671,-- Kč
  Jedná se o zůstatek nevymahatelné pohledávky ubytovaného, bytem Somotor Véč –                  Slovenská republika. 

Dle vyjádření advokátky Mgr. Wachtlové -  k vzhledem, že se jedná o slovenského státního příslušníka s trvalým 
pobytem na území SR je potřeba podat žalobu na zaplacení k příslušnému soudu na Slovensku a k tomu soudní 
poplatky, odměna akvokátovi za zastoupení a paušální poplatky a dále možností pohledávky postoupit exekučnímu 
řízení, by zcela celkové náklady na vymáhání pohledávky několikanásobně převýšily danou pohledávku. Na doporučení 
pohledávku navrhneme k odpisu. 

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

Účet 31501 -Ostatní pohledávky:  ………………….       76 175,11  Kč
- Pohledávka vůči Jakubovi Hejdovi ve výši 75 000,-- Kč. Jedná se o zaplacenou zálohu dle smlouvy o dílo na 

stavební práce Přestavby šatny a klubovny DM v Masarykově ul.čp.387, Hořovice. Pro neplnění dané smlouvy jsme byli 
nuceni od ní odstoupit a pohledávku jsme podstoupili Advokátní kanceláři Mgr. Wachtlové. Dle sdělení ze dne 14. 1. 
2009 byl podán návrh na nařízení exekuce a byl pověřen jejím provedením exekutor Mgr.Tomáš Pospíchal.

- pohledávka vůči DČ ve výši 1 175,11 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za období 10-12/10, 
splatná v 1/2011

Účet 31590 – Ostatní pohledávky:  ...........................              80 825,26,-- Kč
Jedná se o refundaci mezd  12/2010 z doplňkové činnosti ve výši 62 730,-- Kč a náhradu nákladů dle režie DČ za 1 – 

12/2010 ve výši 18 095,26 Kč. Uhrazeno v 1/ 2011.

___________________________________________________________________________
účet 32101 - Dodavatelé …........................................              11 887,50 Kč
Faktury z 12/ 2010,  uhrazené v 1/ 2011.

účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........             69 874,84 Kč
Faktury z 12/2010, uhrazené v 1/2011 
___________________________________________________________________________
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………              68 089,75,-- Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za III/Q a IV/Q/2010, vratky za stipendia žáků ve výši 7 500,-- Kč a dotace 

s UZ 33026 ve výši 408,-- Kč. Odvedeno v 1/2011 
___________________________________________________________________________
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oInvestiční 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.

 
Použití neinvestičních prostředků ve výši dodavatelských faktur:
- dodavatel Jaroslav Šroubek, Hudlice 83 – technická pomoc při přípravě opravy ÚT-
   - fa č. 5010 ze dne 28.6.2010                                                                                 19 400,-- Kč
- dodavatel KOVO Joha s.r.o. Zdice – oprava ÚT – fa č. 110129 ze 24.8.2010    142 638,-- Kč
- dodavatel Miroslav Müller, Strašice 269 – vymalování škol.prostor po opravě
   ÚT – fa č. 20100023 ze dne 12.10.2010                                                                26 850,-- Kč

Celkové a čerpané neinvestiční prostředky k provedení opravy ÚT v budově čp. 1398 činí:  188 888,-- Kč 

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.

Kontrolované období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 – viz Protokol č. 55/2010.

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

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

20.1.2 Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 30.6.2011

a) Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena.
V roce 2011 k 30.6. činily celkové náklady hlavní činnosti 14 495 845,28  Kč, výnosy hlavní činnosti 

13 883 292,30 Kč včetně položek jak nákladových tak i výnosových na projekt EU. Organizace vykázala celkem 
záporný hospodářský výsledek ve výši  616 420,62 Kč. Finanční situace naší organizace v období I. pololetí  není 
uspokojivá. Nedostatek rozpočtových zdrojů pro zajištění chodu organizace vyplývá ze stanoveného rozpočtu na 
rok 2011, který není dostačující. Při dohodovacím řízení jsme požadovali o navýšení mzdových prostředků na 
zabezpečení noční služby vychovatele DM O,22 úvazku ve výši 54 067,-- Kč, v oblasti přímých ONIV na 
dofinancování ochranných pomůcek pro žáky ve výši 60 000,-- Kč a zajištění svářečského kurzu ve výši 300 000,-- 
Kč, v oblasti provozních výdajů na zabezpečení stěhování a reinstalaci strojního vybavení z Oseka do nového 
objektu v Tlustici ve výši 500 000,-- Kč ( zohledněno v úpravě rozpočtu k 15.6.2011) a na provedení zákonných 
revizí ve výši 210 000,-- Kč. V červnu 2011 následovala žádost o zohlednění nutných provozních nákladů na 
zmíněné zákonné revize a na měření spalin z kotelen pro nový způsob vykazování emisní zátěže v celkové výši 
157 096,-- Kč. Dále jsme žádali o vrácení prostředků z pronájmu za prostory při monitoringu školení UVIV2 kraje 
ve výši 25 000,-- Kč na provedené rozšíření a opravu infrastruktury počítačové sítě školy. Co se týče nepokrytých 
odpisů DHM, které činí za I. pololetí 160 643,-- Kč a které nejsou zohledněny ve stanoveném rozpočtu na r. 2011 
zhoršují vykázaný hospodářský výsledek.  Od šk.r.2010/2011 jsme přijali veškerá úsporná opatření, v oblasti mezd 
snížením počtu zaměstnanců, a redukcí „půlením tříd“. 

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR ………………  7 768 580,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
Pojištění sociální a zdravotní hl.činnosti původem SR …………    2 531 079,-- Kč
Příděl do FKSP: …………………………………………………        73 025,-- Kč



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2010/2011     strana 114 / 133

Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochr. pomůcky, cestovné, náklady na 
DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, náhr.mzdy za doč. prac.neschopnost, odměny předsedů mat.komise a 
pro hodnotitele maturitních písemných prací:                      ……....................................................................  131 
275,-- 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 2011“ – dofinancování vybraných oborů pod účelovým znakem 33015 v celkové výši 
na r. 2011 411 847,-- Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet do 30. 6. 2011  a použity za I. pololetí 2011 
na platy  pedagogů a nepedaqogů , kterých se to týká včetně odvodů na soc. a zdr. pojištění a přídělu do FKSP ve 
výši 313 811,-- Kč.

-   Dotace na posílení platů pedagogů s VŠ pod účelovým znakem 33027 v celkové výši na r. 2011 314 250,-- Kč. 
Finanční prostředky byly poukázány na účet do 30.6. 2011 a použity za I. pololetí na platy pedagogů, kterých se to 
týká včetně odvodů na soc. a zdr. pojištění a přídělu FKSP ve výši 215 143,-- Kč. 

-   Dotace dle úpravy rozpočtu k 15. 6. 2011 na částečnou kompenzaci výdajů maturitní zkoušky pod účelovým 
znakem 33032 ve výši 7 680,-- Kč. Finanční prostředky byly poukázány dne 8. 6. 2011 a jejich použití bude 
vyčísleno v dalším účetním období. 

Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny na výuku učebnice a školní potřeby, učební pomůcky a knihy v celkové 
částce 30 496,54 Kč .

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

Celkové náklady DČ činily k 30. 6. 2011 .…………………………   315 682,58 Kč
Celkové výnosy DČ činily k   31.12. 2010   ……………………….   353 626,26 Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   ………………………………………………………… +    37 943,68 Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:   ………………………..   +  15 780,-- Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : ………………..   -    3 514,20 Kč
Pořádání kurzu v strojírenském oboru SOU : .............................   +  19 296,05 Kč
Výuka jízdy traktorem:  ……………………………………………  +    1 856,55 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ……………………..   +    4 525,28 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   ………………………………………………………..   +  37 943,68 Kč

3.3.Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2011 v rámci dotace na provozní výdaje nám byly účelově přiděleny tyto finanční prostředky:
- příspěvek na podporu učňovského školství pod UZ 004 (stipendia) ve výši 69 400,-- Kč, vyčerpáno k 30.6. 

2011 35 700,-- Kč.
- příspěvek na nájemné ve výši 669 980,-- Kč, vyčerpáno …………..    352 132,54 Kč
- příspěvek na stěhování pod UZ 00008 ve výši 500 000,-- Kč, nečerpáno k 30.6.2011
- příspěvek na odpisy DHM v roce 2011 nebyl přidělen. K 30. 6. čerpáno 160 643,-- Kč
Schválený odpisový plán na r. 2011 RK SK usnesením č. 039-16/2011 ze dne 11. 4.2011 činí Kč 319 835,-- .

Z provozních prostředků bylo pořízeno pouze, co se týče větších položek : 
1)   microsystem Panasonic     (audiopřehrávač k maturitě)                                       2 399,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
 
1)  oprava zařízení (lednice,mycího stroje,kopír.stroje,pálicího traktoru)              40 384,90 Kč
2)  příprava na revize sv.zdr.,el.nářadí                                                                      2 251,20 Kč
3)  servisní kontrola a oprava kotlů                                                                         16 212,--  Kč
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4)  servis přístupového systému                                                                              10 131,46 Kč
13) revize zařízení v úhrnné výši                                                                           122 896,-- Kč

3.4 Užití příjmů z pronájmu a prodeje majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením RK č. 22-12/2011/RK ze dne 14. 3. 2011  byly schváleny akce:  
- akce č. 10 415 3006-2011/5023713 - Výměna  podlahových krytin a vybavení učebny školním nábytkem 

z neinvestičních prostředků                                                    84 000,-- Kč 
Plánované čerpání na výměnu nových stolů náhradou za poničené, nevyhovující ve školní jídelně a na výměnu 

nefunkční pečící trouby ( v havarijním nevyhovujícím stavu) za repasovanou.
Realizace akce ve II. pololetí 2011. 

3.5 Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2011:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …....................................     103 823,-- Kč. 
Položky této skladby jsou převážně splatné v 7/2011. 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: .................                    81 990,94 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   …………………               62 766,-- Kč,

 z toho je pohledávka:   - Ubytování na DM z 1/2010 – M. Bajusz  ............                     3 671,-- Kč
  Jedná se o zůstatek nevymahatelné pohledávky ubytovaného, bytem Somobor Véč – Slovenská republika. Dle 

vyjádření advokátky Mgr. Wachtlové -  k vzhledem, že se jedná o slovenského státního příslušníka s trvalým 
pobytem na území SR je potřeba podat žalobu na zaplacení k příslušnému soudu na Slovensku a k tomu soudní 
poplatky, odměna akvokátovi za zastoupení a paušální poplatky a dále možností pohledávky postoupit 
exekučnímu řízení, by zcela celkové náklady na vymáhání pohledávky několikanásobně převýšily danou 
pohledávku. Na doporučení pohledávku navrhneme k odpisu. 

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

Účet 31501 -Ostatní pohledávky:  ………………….       76 133,53  Kč
- Pohledávka vůči Jakubovi Hejdovi ve výši 75 000,-- Kč. Jedná se o zaplacenou zálohu dle smlouvy o dílo na 

stavební práce Přestavby šatny a klubovny DM v Masarykově ul.čp.387, Hořovice. Pro neplnění dané smlouvy 
jsme byli nuceni od ní odstoupit a pohledávku jsme podstoupili Advokátní kanceláři Mgr. Wachtlové. Dle sdělení 
ze dne 14. 1. 2009 byl podán návrh na nařízení exekuce a byl pověřen jejím provedením exekutor Mgr.Tomáš 
Pospíchal.

- pohledávka vůči DČ ve výši 1 133,53 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za období 4-6/11, 
splatná v 7/2011

Účet 31590 – Ostatní pohledávky:  ...........................              19 469,-- Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2011 z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2011.
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___________________________________________________________________________
účet 32101 - Dodavatelé …........................................              1 640,-- Kč
Faktury z 6/ 2011,  uhrazené v 7/ 2011.

účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........                     0,-- Kč

Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………           30 714,44 Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za II/Q 

___________________________________________________________________________

oInvestiční akce a velké opravy

Schválené použití investičního fondu v r. 2011 celkem                                   0,-- Kč

Investiční akce „ Novostavba výukového pavilonu dílen SOŠ a SOU Hořovice        
registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/25.00418

Rozpočet schválený benefitem v celkové výši 45 447 000,-- Kč, z toho neinvestiční prostředky činí 1 722 191,-- 
Kč. Projekt je financován třemi způsoby:
•od zřizovatele spolufinancováním a dofinancováním  
•od ROP předfinancováním

K 30. 6. 2011 profinancováno celkem investičních prostředků 15 947 819,92 Kč.
           
S výstavbou nového pavilonu dílen pro učiliště SOŠ a SOU Hořovice se mělo začít již v roce 2009, ale po 

odvolání jednoho ze zúčastněných dodavatelů ve výběrovém řízení bylo toto řízení zrušeno a bylo vyhlášeno 
nové. Z tohoto důvodu se téměř o rok opozdil začátek stavby,

takže po novém výběrovém řízení byly první stavební práce započaty v únoru 2011 s tím, že stavba budovy by 
měla trvat cca 6 měsíců, aby byla připravena na instalaci strojů a zařízení. V současné době je postavena hrubá 
stavba včetně střechy, dělají se hrubé podlahy a začíná se s rozvody elektroinstalace, instalatérskými pracemi a 
připravuje se výkop pro čističku odpadních vod. Proběhlo místní stavební řízení týkající se přípojky el. energie 
z trafostanice do areálu.

3.7  Provedení finančních kontrol v I. pololetí 2011

V průběhu I. pololetí 2011 nebyla provedena finanční kontrola. 

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

20.2  Základní údaje o hospodaření školy – rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 
a k 30.6.2011

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 Zpráva o činnosti školní jídelny ve školním roce 2010/2011

     Ve školní jídelně se v roce 2010/2011 stravovalo celkem 310 strávníků.  Z toho bylo 18 
strávníků internátních celodenně stravovaných (celodenní strava : snídaně, přesnídávky, obědy, 
večeře ), 181 strávníků naší školy a učiliště ( 42 žáků odebíralo obědy i přesnídávky, 4 žáci pouze 
přesnídávky, 135 žáků jen obědy ).

     Dále se stravovalo 13 žáků 1. stupně základních škol a 31 žáků 2. stupně základních škol.
Pro strávníky Základní školy Žebrák se připravovaly přesnídávky a obědy ve třech věkových 

kategoriích ( děti 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 let a více ), na základě výběru jídel dle jídelního lístku. 
Pro jídla jezdili zaměstnanci této školy se speciálními termonádobami, které splňují hygienické 
požadavky. Žáci Základní školy Hořovice, také ve třech věkových kategoriích, se stravovali přímo 
v naší školní jídelně, kde měli možnost výběru jídel na objednávkovém terminálu.

Dále máme výdejnu v učilišti Osek, kam se dováželo cca 30 obědů denně pro učně a mistry 
odborného výcviku. I zde se jídla dovážela v předepsaných termonádobách, které drží danou 
teplotu jídel během převozu.

Ve školním roce 2010/2011 jsme vařili pro 56 zaměstnanců naší školy.

Doplňková činnost školní jídelny:
V rámci doplňkové činnosti se v roce 2010/2011 vařilo pro 11 zaměstnanců škol a školských 

zařízení ( Základní škola Žebrák, Základní škola Hořovice ).

      Ve školní jídelně bylo v roce 2010/2011 zaměstnáno 7 pracovnic ( vedoucí jídelny, 3 vyučené 
kuchařky, 2 pomocné pracovnice, 1 pracovnice na 0,3 úvazku – výdej jídel v učilišti Osek ). 
Přepočet na plně zaměstnané tedy činí 6,3.

      V tomto školním roce jsme zavedli bezstravenkový systém objednávání jídel. Strávníci měli 
možnost sami si řídit stravování (volbu jídel, odhlašování ) na objednávkovém terminálu, nebo na 
internetových stránkách.

Z provozních opatření za rok 2010/2011:

nákup bezstravenkový systém             179.953,- Kč
nákup 5 ks jídelní set                            39.348,- Kč
opravy kuch. zařízení (bez DPH)         16.908,- Kč

Pravidelně se prováděla preventivní deratizace, běžné opravy instalací a zařízení, revize. 

                                                                                              Ivana Dlouhá, vedoucí jídelny

20.4  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 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 2011

Datum projednání v školské radě:
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Podpis ředitele a razítko školy:
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