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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ 
ROK   2011 / 2012

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 školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského 
kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, která ukládá příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru školství a sportu. 

Obsah výroční zprávy
VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ    ROK   2011 / 2012..........................................................2
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE............................................................................................................................4
2. Charakteristika školy.....................................................................................................................................5

2.1   Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy ..........................................................................................................5
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.) ...........................6

2.2.1 Učebny v budovách Palackého náměstí 100  ..................................................................................................7
2.2.2 Masarykova 387 (odloučené pracoviště)  - kapacita 200 žáků, kmenové třídy 3letých oborů, jde o budovu 
pro výuku laboratorních a praktických cvičení: ........................................................................................................7
2.4.1 Masarykova 387 – Domov mládeže.................................................................................................................7
 2.4.2 SOU Osek-Neptunka, čp. 281  (platné do 30. března 2012)...........................................................................8
2.4.3 SOU Tlustice, čp. 28 – Odloučené pracoviště...................................................................................................8
2.6.1  K novým dílnám uvádíme schvalovací kapacitní údaje:..................................................................................9
2.6.1.1 Citace z rozhodnutí MŠMT o zařazení odloučeného pracoviště Tlustice 28: .............................................10

2.6 Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a 
formy práce...................................................................................................................................................................10
2.6.1 Obory 4leté s maturitní zkouškou (kategorie M).................................................................................................10

2.6.2.Obory 3leté s výučním listem (kategorie H)...................................................................................................10
2.6.3 Obory nástavbové s maturitní zkouškou.............................................................................................................10
2.6.4 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná kompilace............................................................11

2.6.4.1 Přehled ŠVP od začátku školské reformy do školního roku 2010/2011.....................................................11
2.7  Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu........................................................................................................12
2.8  Další informace o škole (vznik školy, specifika školy,…).........................................................................................12

3. Školy a školská zařízení – členění................................................................................................................14
3.1  Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2011 podle zahajovacího výkazu) .........14
3.2 Počty – škola a školská zařízení celkem..................................................................................................................14
3.3 Doplňková činnost školy, odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání.........................................15

3.3.1 Podle místa poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť .............................15
3.2.2 Dodatek zřizovací listiny č.11.........................................................................................................................15

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich........................................................................................................16
4.1  Změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové obory, zrušené obory 
dobíhající obory)...........................................................................................................................................................16
4.2. Třídy, počty žáků, obory studia , třídní učitelé......................................................................................................18
4.3  Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy ...........................................................................19

4.3.1 Věkové složení žáků školy k 30.9.2011...........................................................................................................19
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných.............19
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ........................................20

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ ............................................................................................................................20
6.1.1  Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání.................................................................................20
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)..................................................................................................22



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -3-

6.1.3 Konečný výsledek přijímacího řízení: ............................................................................................................22
6.1.4. Slovní hodnocení přijímacího řízení: ............................................................................................................22

6.2  Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 
2011/2012 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2012).................................................................................................23
6.3 Prognostické údaje o vývoji počtu obyvatel okresu Beroun, z něho vyplývá počet žáků, hlásících se na střední 
školy - demografická studie 2000 - 2012......................................................................................................................23

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  ..............................................................................................................26
7.1. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2012.........26
7.2. Vyhodnocení jednotlivých tříd školy na konci školního roku................................................................................26

7.2.1 Vyhodnocení statistik prvních ročníků –  celkem 3 třídy...............................................................................26
7.2.2 Vyhodnocení statistik druhých ročníků –  celkem 4 třídy..............................................................................33
7.2.3 Vyhodnocení statistik třetích  ročníků –  celkem 5 tříd.................................................................................39
7.2.4 Vyhodnocení statistik čtvrtých ročníků –  celkem 3 třídy..............................................................................45

8. Hodnocení chování žáků/studentů - přehled pochval a  výchovných opatření (kromě vyloučení).............50
9. Absolventi a jejich další uplatnění..............................................................................................................51

9.1  Maturitní zkoušky 2012.........................................................................................................................................51
9.2  Závěrečné zkoušky tříletých oborů........................................................................................................................54

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol................................................................................................55
11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole....................................................................................................56
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole.............................................................................56
13. Údaje o pracovnících školy........................................................................................................................58

13.1. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2011)............................................................................................58
13.2  Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2011)..............................................................................59
13.3  Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2011)................................................59
13.4. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2011).................................................................................59
13.5. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k 30. 9. 2011)..............................60

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků .............................62
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti......................................................................63

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …).............................................................................................63
15.2 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)..........................................................................................................................63

15.2.1 Soudní přelíčení............................................................................................................................................63
Mgr. J. Šteffková......................................................................................................................................................63
15.2.2 Návštěva Prahy (Mgr. Dana Kučerová)........................................................................................................63
15.2.3  Pitva myši a návštěva antropologického Hrdličkova muzea (Mgr. J. Šteffková).........................................64

15. 3 Programy a projekty (nové i pokračující)- přehled:.............................................................................................64
15.3.1 Předložení/realizace vlastních projektů v rámci programů EU (ROP NUTS 2 Střední Čechy, OP VK atd.); 
partnerství v projektech s finanční podporou z fondů EU......................................................................................67

15.4 Zpráva o aktivitách enviromentální výchovy za rok 2011 – 2012 (Ing. Jana Hudcová)........................................68
15.5  Aktivity pro kulturu a volný čas  (Mgr. Eva Vlčková)............................................................................................70

15.5.1 Bezpečnost na silnicích – věc každého účastníka provozu..........................................................................71
15.5.2 Středoškolská odborná činnost (SOČ )    (Mgr. Jaromíra Šteffková)............................................................72
15.5.3  SOŚ a SOU Hořovice na ekologické olympiádě (Mgr. Alena Musílková, Mgr. Jana Plecitá).......................72
15.5.4  Žák školy Jan Kotek na Letní škole mladých vědců.....................................................................................74
15.5. 5 Enersol.........................................................................................................................................................75

15.6 Zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou z fondů EU – UNIV2 
kraje, UNIV 3.................................................................................................................................................................75

15.6. 1 Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT -  projekt „IQ- Industry“.................................................76
15.7  Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích, např. středoškolská odborná 
činnost, olympiády apod. (okresní, krajská, celostátní, mezinárodní kola) – zhodnocení akce, výsledky žáků školy..77
15.8 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění úkolů ve vzdělávání  (Mgr. Alena Lhotáková, zást. 
řed.  pro praxi)..............................................................................................................................................................78

15.8.1 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod..................................................................80
16.Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení...............................................................................80
17. Výchovné a kariérní poradenství..............................................................................................................80

17.1 Výchovné poradenství ve školním roce 2011/2012 – Ing. Alena Chlustinová, výchovný poradce......................80
17.2  Aktivity výchovného poradenství ve školním roce 2011/2012 - .........................................................................81



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -4-

(Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu )
.......................................................................................................................................................................................81
17.3 Aktivity primární prevence ve školním roce 2011 – 2012
(Mgr. Dana Kučerová, pracovník primární prevence )..................................................................................................82

18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách......................................................................85
19. Další činnost školy (Mgr. Dana Kučerová).................................................................................................85

19.1 Školská rada ve školním roce 2011/2012.............................................................................................................85
20. Ekonomická část výroční zprávy...............................................................................................................86

20.1  Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 31.12.2011.............................86
(Jaroslava Moulisová, ekonomka školy)..................................................................................................................86
20.1.1  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy.....................87
20.1.2 Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy..................................................................87
20.1.3 Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:...............................................................................................88
20.1.4  Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2011:...........................................................................88
20.1.5  Investiční akce ............................................................................................................................................89
20.1.6  Provedení finančních kontrol v roce 2011..................................................................................................90

20.2  Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 30.6.2012...............................90
20.2.1  Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena..........................................90
20.2.2  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy.....................91
20.2.3 Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy..................................................................91
20.2.4     Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:............................................................................................92
20.2.5    Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2012:............................................................................92
20.2.6 Investiční akce .............................................................................................................................................93
20.2.7  Provedení finančních kontrol v roce 2012..................................................................................................94
20.2.8 Základní údaje o hospodaření školy na konci rozpočtového roku 2011 .....................................................95
20.2.9 Základní údaje o hospodaření školy v polovině rozpočtového roku 2012 ................................................100

20.3  Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2011/2012..................................................................................103
20.4 Zpráva o činnosti domova mládeže ve školním roce 2012/2013 ......................................................................103
(Bc. Jana Tkáčová).......................................................................................................................................................103

21. Závěr.......................................................................................................................................................105

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

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

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

2001 pod čj. OŠMS/3056/2001, následuje 11 dodatků zřizovací listiny, 
poslední dodatek je č.j: 089225/2012/KUSK ze dne 28.6.2012

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

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

mailová adresa;  www 
stránky )

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

Domov mládeže, Masarykova 387:  +420 313101098 

Střední odborné učiliště,Tlustice 28  – tel/fax: +420 311572273, 

Školní jídelna SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100: 
+420 311512156, idlouha@soshorovice.cz

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 (zástupce statutárního orgánu): 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  pedagogických pracovníků
člen: Ing. Pavel Grunt, 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 – není aktivní
4. Pořádání školení a kurzů – aktivní (svářečská škola, odborné kurzy)
5. Ubytovací služby - aktivní
6. Činnost ekonomických poradců – není aktivní
7. Silniční a motorová doprava – v současnosti neaktivní

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.

Akreditace organizace bude dále rozpracována v rámci realizace podpory dílčích kvalifikací a v rámci 
UNIV3.  

mailto:kebert@soshorovice.cz
mailto:jtkacova@soshorovice.cz
mailto:alhotakova@soshorovice.cz
mailto:jirka@soshorovice.cz
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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 stále  k dispozici budovy ve vlastnictví Středočeského kraje, které má v právu hospodaření v 
souladu se směrnicí č. 48 Středočeského kraje. Kromě vlastních budov škola užívala nemovitý majetek státu 
– jedná se o areál Osek - Neptunka čp. 281, kde škola na základě nájemní smlouvy s Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (územní odbor Beroun) užívala areál sloužící výuce žáků středního 
odborného učiliště – pracoviště, kde se poskytuje vzdělání s výučním listem. Areál byl v nevyhovujícím stavu 
a v k datu 30.3.2012 byl v souladu s nájemní smlouvou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových vyklizen. K následujícímu dni již   výuka probíhá v  novostavbě učebního pavilonu Tlustice 28. 

Nemovitosti budov školy v Hořovicích – Palackého náměstí 100 a Masarykova 387 jsou v průměrném 
stavu. Ve školním roce 2011/2012 byla vyřešena alespoň výměna oken na Palackého náměstí 100 a výměna 
střešní krytiny na Masarykova 387. 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 čp. 100 a 1398, rovněž i v obou budovách Masarykova 387

Hlavní budova školy, Palackého náměstí 100 je ve vy-
hovujícím stavu. V nejbližší budoucnosti je třeba provést  
zateplujíc omítku a výměnu oken.

Pohled na  novou budovu pavilonu dílen v Tlustici čp. 28.  
Foto dne 30.04.2012.

Dokončení nových dílen se povedlo na „poslední chvíli“. ÚZSVM by již neprodloužil starou nájemní smlouvu a škola  
by neměla žádnou možnost, jak dále vyučovat. Nová stavba byla zkolaudována 3.1.2012 a do konce 03/2012 byla  
dovybavena moderními technologiemi. Nové stroje bylo nutno postupně nastavit a zprovoznit. Na fotu vpravo jsou  
dva CNC soustruhy, dodané firmou TGS Holoubkov v rámci projektu. 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -7-

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

Materiální vybavení školy movitými věcmi je celkově průměrné. S vybavením nových dílen moderními 
technologiemi lze v oblasti vybavení pro výuku strojírenských předmětů nadprůměrné. 

Trvalé pod financování školy v oblasti běžných provozních výdajů a současně pod financování státními 
prostředky (tzv. přímými náklady ONIV) je běžné vybavení – informační technologie, software, projektory 
apod. ve stavu „udržováno v provozu“. Toto vybavení rychle morálně zastarává, stává se nepoužitelným s 
ohledem na vývoj v této odborné oblasti. Kromě projektu „Peníze středním školám“ není jiná možnost jak 
dofinancovat nákup potřebných položek.

V obecném lze konstatovat, že veškerý movitý majetek, který škola potřebuje pro svou činnost, má ve své 
správě a pravidelně jej podle potřeby udržuje v provozu.

Otevření nových dílen v Tlustici 28 od 1.4.2012 bylo ve školním roce 2011/2012 snad nedůležitějším 
kvalitativním posunem školy od okamžiku provedení sloučení škol (1.1.2001).

Zajištěním prostor pro výuku praktického výcviku žáků tříletých oborů a žáků oboru strojírenství již je 
škola od druhého pololetí 2011/2012 plně ve „svých budovách“ a po materiální stránce konkurenceschopná 
(ve srovnání se školami podobného typu). Dobudování zázemí školy je  výsledkem osmiletého úsilí o získání 
finančních prostředků k zajištění novostavby dílen a úspěšného překonávání následných formálních 
problémů. 

2.2.1 Učebny v budovách Palackého náměstí 100  

Kmenové učebny: (pro 32 žáků) ….......... 13
Učebny jazykové speciální: …................... 3 (dvě po 16 místech a jedna s 24 místy)
učebny výpočetní techniky specializované: 2 ( po 16 místech)
kabinety učitelů vyjma ředitelny a kanceláře zástupců: 10
ředitelna a zástupce ředitele : 2
kanceláře: 3
sborovna : 1 s 25 místy

2.2.2 Masarykova 387 (odloučené pracoviště)  - kapacita 200 žáků, kmenové třídy 3letých 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 laboratoř: 14 míst  (aktivní trvale)
◦písárna TEA: 16 míst PC (aktivní trvale)
◦speciální PC učebna a písárna:22 míst (aktivní trvale, v současnosti pro tříleté obory)
◦výpočetní technika: 16 míst  (aktivní trvale)
◦kmenové třídy: 4 třídy - 90 míst - (obsazené pro výuku teorie SOU)
◦kabinety: 3 místnosti - 9 míst pro učitele  (aktivní trvale)

Stav učeben odpovídá několikaletému podfinancování a velmi omezeným možnostem údržby a obnovy 
techniky v učebnách. Proto se škola omezuje spíše na „udržování“ stávajícího stavu v provozu. 

2.4.1 Masarykova 387 – Domov mládeže

S klesajícím počtem ubytovaných žáků nastal problém efektivního využití prostor domova mládeže 
Masarykova 387. Škola nabídla část druhého nadzemního podlaží k zápůjčce Pedagogicko-psychologické 
poradně Kolín, územnímu pracovišti Hořovice. K provedení stavební úpravy byla škole přidělena dotace ve 
výši 2000 tis. Kč k realizaci od 10/2011 do 04/2012. Během školního roku byla provedena projektová 
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dokumentace. S ohledem na požadavek speciálního výtahu a zajištění bezbarierového přístupu je cena 
projektu určena ve výši 7,0 mil . Kč. Z uvedeného důvodu předal ředitel školy zřizovateli k uvážení, zda bude 
stavbu realizovat. Zřizovatel se snaží nalézt finanční prostředky, má zájem na umístění pedagogicko-
psychologické poradny ve vlastních nemovitostech.

 2.4.2 SOU Osek-Neptunka, čp. 281  (platné do 30. března 2012)
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 opustila a os 1. dubna 2012 zahájila provoz v Tlustici čp. 28, v novostavbě dílen SOŠ a SOU 
Hořovice.

2.4.3 SOU Tlustice, čp. 28 – Odloučené pracoviště

Ukázka nově realizovaných prostor v novostavbě dílen v Tlustici. Nahoře: ukázka učeben (celkem 4, vybaveny inter-
aktivními tabulemi, projekční a počítačovou technikou), vlevo dole: soustružna vybavená dílem klasickými stroji,  
zčásti pak nově pořízenými CNC soustruhy. 
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Foto ze stěhování SOU Osek-Neptunka 281 do nových prostor. Bylo nutno přemístit 160 strojů a zařízení, školní vyba-
vení, dokumentaci a vše v Oseku vyklidit. Dělo se tak formou služby na základě poptávkového řízení (VZMR). Zřizova-
tel uvolnil provozní dotaci ve výši cca 500 tis. Kč.  Všechny stroje bylo nutno na novém místě ustavit, seřídit, provést  
revize. Stěhování bylo provedeno v období 12/2011 – 02/2012. Za stěhování odpovídala firma AXA, s.r.o, Hořovice. 

Dispozice: 

Dispozice nové budovy: 
2 x šatna, 2x WC, 2 x sprchy, výdejna stravy (25 míst), sborovna + kancelář, kotelna, 
4 učebny pro 30 žáků, z toho jedna odborná, 3 zámečnické dílny, 1 nástrojárna, 1 soustružna(obr), 1 

frézárna, 1 svařovna. Zastavěná plocha má rozměr 75 x 25 m. 

2.6.1  K novým dílnám uvádíme schvalovací kapacitní údaje:
Krajská hygienická stanice vydala závazné stanovisko s popisem nové budovy: 

Výňatky ze závazného stanoviska jako podklad ke kolaudaci dílen školy. Závazné stanovisko bylo použito pro zařazení  
nových dílen do školského rejstříku. 
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2.6.1.1 Citace z rozhodnutí MŠMT o zařazení odloučeného pracoviště Tlustice 28: 

Podle ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny v rejstříku škol 
a školských zařízení níže uvedené změny s platností od 13. 4. 2012:

do školského rejstříku se zapisuje:
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

1. Tlustice 28, 268 01   Hořovice
Provádí se výmaz ze školského rejstříku:
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

1. Osek 281, 267 62   Komárov u Hořovic

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 výpisu rejstříku škol dle posledního rozhodnutí čj. 36 614/2011-25 ze dne 15.12.2011. 
Poslední rozhodnutí ze dne 13.4.2012 s  č. j. MSMT-9030/2012-25 zařazuje škole nástavbové studium oboru 
64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání (nást.))
2.6.1 Obory 4leté s maturitní zkouškou (kategorie M)
1.  1601M/01 Ekologie a ochrana prostředí , ŠVP s názvem „Ochrana a tvorba životního prostředí“
2.  23-41-M Strojírenství  / 01 Strojírenství, výuka podle dvou ŠVP s názvy „Strojírenství – technologie a 

konstrukce“ a  Strojírenství – informatika ve strojírenství“
3.  6341M/01 Ekonomika a podnikání,  ŠVP s názvem „Informatika a ekonomika podniku“
4.  6341M/040 Informatika v ekonomice,  dobíhající obor aktivní jen až třetí a čtvrtý ročník
5.  1820M/01 Informační technologie,  ŠVP s názvem „Informatika v ekonomice, nahrazuje předchozí 

oboru – aktivní v 1. a 2. ročníku. 

2.6.2.Obory 3leté s výučním listem (kategorie H)
6.  2351H/01Strojní mechanik, ŠVP Zámečník, zámečnické práce a údržba - aktivní
7.  2352H/01 Nástrojař, nástrojařské práce - aktivní
2.6.3 Obory nástavbové s maturitní zkouškou
8. 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma vzdělávání (nástavba) - výuka od 1.9.2012, v aktuálním roce 

neaktivní)
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9. 623-43-L/51 Provozní technika , v aktuálním roce neaktivní

Trvale aktivní obor na SOU od roku 2003 je obor Nástrojař. 

2.6.4 Příprava školních vzdělávacích programů a jejich závěrečná kompilace

V průběhu aktuálního školního roku byl zpracován ŠVP pro dálkovou formu studia v nástavbovém oboru 
64-41-L/51 Podnikání. Ostatní ŠVP projdou vyhodnocením a revizí v průběhu školního roku 2012/2013. 

2.6.4.1 Přehled ŠVP od začátku školské reformy do školního roku 2010/2011

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 kon-
struování, 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, zá-
klady 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 věnová-
na IT.  Zvýšená výuka CAD, počítačové grafiky a publi-
kování. Rozšířena výuka ekonomických předmětů a jazy-
ková 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, technolo-
gických zařízení, mechanizačních prostředků apod. Sou-
částí vyučení je i získání osvědčení pro svařování me-
todou 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, doho-
tovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích ná-
strojů, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních  
přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování  
plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských mode-
lů. 
Absolvent je schopen vykonávat náročné 
nástrojařské práce v kusové i sériové výrobě, s vysokou  
odborností, dále jako obsluha CNC strojů nebo jako me-
chanik 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 eko-
nomika podniku

Aplikačně zaměřený ekonomický program, k hlavní ná-
plni patří ekonomika a organizace, účetnictví, marketing  
a management, dva světové jazyky, informační a komu-
nikační technologie.  

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

Informatika v eko-
nomice

Nahrazuje dřívější obor 6341M/040 Informatika v eko-
nomice. ŠVP zcela přepracován ve smyslu technického  
oboru (RVP)oblasti správy informačních služeb v ekono-
mické agendě podniku. Technické znalosti získané studi-
em 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.
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Od 1.9.2009 16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí 
(čtyřletý obor s MAT)
(2. vlna 2009 a 2010)

Ochrana a tvorba 
životního prostře-
dí

Přírodovědný program s prvky technické výuky. Vedle  
všeobecně vzdělávacích předmětů i předměty tech-
nické, ekonomické, provozní i právo tak, aby absolvent  
vykazoval komplexní profil, který vyplývá z práce podni-
kových ekologů, funkcí ve státní správě apod. Obor při-
praví na funkce pro státní správu,  uplatnění v labora-
torní kontrole, odpadovém hospodářství, firemní speci-
alisté pro  životní prostředí a pro chráněná území.

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

Strojírenství– 
technologie a 
konstrukce 2010

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

Od 1.9.2012 64-41-L/51 Podnikání Podnikání v oboru Sjednocující plán se zaměřením na administrativní a 
ekonomické agendy a informační technologie v oboru. 
Dálkové studium formou konzultací. 

2.7 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Základní cíle vzdělávacího procesu se nemění. Hlavní náplní školy je vzdělávání žáků  ve čtyřletých 

oborech s maturitní zkouškou a ve tříletých oborech s výučním listem Doplňující aktivitou je poskytování 
nástavbové formy studia pro absolventy 3letých oborů kategorie H. 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. Od 1. 9. 2012 se znovu otvírá nástavbové studium v oboru Podnikání. 

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

V minulých výročních zprávách se autor věnoval především problematice středního odborného učiliště. 
Bylo zde popsáno mnohaleté úsilí školy o získání prostředků a podpory pro stavbu nových dílen pro 
technické obory a tím zachování školy ve své celistvosti a vlastně i potvrzení správnosti optimalizačních 
aktivit z minulých let.

Po úspěšném ukončení projektu „Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a 
Středního odborného učiliště, Hořovice, Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/25.00418.“ úspěšným 
předložením závěrečné monitorovací zprávy byl zahájen provoz v novém pracovišti. S ohledem na 
optimalizaci vzdělávání žáků se plánuje poskytovat teoretickou výuku žáků SOU vedle odborného výcviku na 
jednom pracovišti. Zřizovatel již poskytl prostředky k rekonstrukci starších budov v Tlustici čp 28. Tím bude 
od školního roku umožněna komplexní výuka tříletých oborů v Tlustici 28.
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Ukázka dispozice pracoviště soustružny v nových dílnách. Vedle klasických strojů  jsou dílny vybaveny i moderními  
technologiemi, používanými v okolních firmách. 

17.9.2012 se konala slavnostní prohlídka nového provozu dílen za účasti představitelů Středočeského kraje a ROP  
Střední Čechy. Mezi hosty byli Dr. Josef Řihák, Dr. Jiří Peřina, Bc. P. Landa, za partnerské firmy se dostavili Ing. Founě  
(Buzuluk), Ing. Janda (Mubea), Ing. Tejček a Ing. Symbartl (TGS Holoubkov), paní Valášková (AXA CNC, Hořovice)

Ukázka vybavení nových dílen – jeden z 12ti boxů ve svá-
řečské dílně

Ukázka vybavení nových dílen – programovací panel pro  
CNC 
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3. Školy a školská zařízení – členění

3.1  Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2011 podle 
zahajovacího výkazu) 

Skutečné počty žáků školy k 30.9.2012

3.2 Počty – škola a školská zařízení celkem

IZO a název součásti 
(druh/typ školy)

Nejvyšší po-
volený po-
čet žáků
/studentů

Skutečný počet 
žáků
 

Počet žáků/stud. 
v denním studiu

Přepočtený 
počet (ped.) 
pracovníků

Počet 
žáků/stud. 
na přep. počet 
ped./prov. pra-
covníků

Střední škola (dříve: Střední odborná 
škola)
Střední škola (dříve:Střední odborné uči-
liště)

670 366
263

103

30,7 11,92

Školní jídelna
1 žáci a dospělí – všechny formy studia 

570 jídel

187 jen oběda, 
42 s dopl. jídl, 
16 celodenně 
stravovaných 
žáků, 

243 pravidelně 
stravovaných 
osob

5 48,6

Domov mládeže 90 16 2 8
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Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet 
žáků/stud. (ubyt./
stráv./klientů)

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

Z toho 
cizích

Přepočtený po-
čet pracovníků

Domov mládeže 002814552 90 16 0 2 (ped.)

Školní jídelna 002762871 570 194 11 5,3

3.3 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. 

3.3.1 Podle místa poskytovaného vzdělání lze  organizaci dělit podle odloučených pracovišť 

Odloučená pracoviště školy, místa poskytovaného vzdělání

Místo -odloučené pracoviště Počet žáků – 
kapacita

Součást organiza-
ce

Poznámka

Hořovice, Palackého náměstí 100, 
SOŠ

Hořovice, Masarykova 387

366 žáků denního 
studia  

Střední škola (dří-
ve „Střední od-
borná škola)

Sídlo organizace, ředitelství

Místo odborné výuky – laboratoře, 
výpočetní technika, písárna

Hořovice, Masarykova 387 16  žáků Ubytování – 
domov mládeže

Současně místo provozování doplň-
kové činnosti školy ubytování pod.

Tlustice, č.p. 28 Místo výuky praxe 
a odborného vý-
cviku, malé hos-
podářství

Uvedeno jako od-
loučené pra-
coviště a místo 
poskytovaného 
vzdělávání

Přestěhování odborného výcviku SOU 
do tohoto místa, od 1.4.2012 

Hořovice, Masarykova 387 103 žáků 
učebních oborů

Střední škola Teoretická výuka sem přemístěna z 
nevyhovujících prostor Osek 281

Osek – Neptunka č.p.281 103 žáků 
učebních oborů + 
místo praktické 
výuky strojírenství

Střední škola
(dříve střední od-
borné učiliště)

Areál škola užívala v nájmu od  státu 
prostřednictvím ÚZSVM.  Opuštěno v 
03/ 2012. Přestěhování do nové bu-
dovy Tlustice 28

3.2.2 Dodatek zřizovací listiny č.11

Poslední vydaný dodatek zřizovací listiny ze dne 28.6.2012, č.j. 089225/2012/KUSK je souhrnným 
dodatkem, který rekapituluje, aktualizuje a zpřesňuje vymezení nemovitého majetku Středočeského kraje, 
který zřizovatel svěřuje organizaci do práva hospodaření. Přitom níže uvedenou smlouvou Středočeský kraj 
jako převodce vymezil nový způsob nakládání a hospodaření s majetkem, který užívá organizace. 
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Kopie posledního dodatku zřizovací listiny – smlouvy, kterým se převádí majetek zřizovatele do vlastnictví organiza-
ce. 

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 aktuálním výpisem z rejstříku škol a posledním změnovým roz-
hodnutím MŠMT č. j.  36 614/2011-25 z 15.12.2011 a návzných rozhodnutí zřizovatele, kdy krajský úřad 
stanovil nejvyšší povolené počty žáků u oborů, které od 1. 9. 2012 nabíhají do rejstříku škol pod sedmi-
cifernou klasifikací (RVP) takto:
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Aktuální výpis rejstříku škol ze dne 31.8.2012

K datu 1.9.2012 byl nově otevřen nástavbový obor 6441L51 Podnikání, určený pro absolventy tříletých oborů 
kategorie H (střední vzdělání s VL). 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -18-

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

Obory studia  v jednotlivých třídách: 

1. A        1820M01 Informační technologie 
               6341M/01 Ekonomika a podnikání

1.B         1601M01 Ekologie a ochrana prostředí
               2341M01 Strojírenství

1. NZ     2352H01Nástrojař
              2351H01 Strojní mechanik

2. A       1820M01 Informační technologie

2. B        6341M/01 Ekonomika a podnikání

2. C        1601M01 Ekologie a ochrana prostředí
               2341M01 Strojírenství

2NZ       2352H01Nástrojař
              2351H01 Strojní mechanik

3. A       6341M040 Informatika v ekonomice

3. B        1601M01 Ekologie a ochrana prostředí

3. N        2352H01Nástrojař

3. Z         2351H01 Strojní mechanik

4. A        6341M040 Informatika v ekonomice

4. B        1601M01 Ochrana a tvorba živ. Prostředí

4.C         2341M01 Strojírenství

Počty žáků v oborech studia ve školním roce 2011/2012

Obor studia 2011/2012 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 
hoši/dívky

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

Složení žactva školy k 30.9.2011 podle státní příslušnosti: 

 

4.3.1 Věkové složení žáků školy k 30.9.2011

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. 2011)

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) 16 7
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 2011/2012 přesto úspěšně studuje 4. ročník a absolvuje maturitní zk.
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 
1. ročníků SŠ a VOŠ

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ 
Ministerstvo školství pro rok 2012/2013 počínaje 1. ročníkem rozhodlo o snížení počtu přihlášek na 

střední školy ze 3 na 2. V praxi to nemělo žádný dopad. Školy stejným způsobem jsou v nejistotě a nemají  
možnost optimalizovat průběh přijímacího řízení. V praxi se pak stává, že ve výsledku nastoupí méně žáků, 
než jich bylo přijato. Nikdo zatím neřeší finanční dopady takto vzniklých situací. Jakmile škola vydá 
rozhodnutí o přijetí, musí svému závazku dostát a i malý počet žáků vzdělávat. V hodnoceném školním roce 
k uvedenému problému došlo u oboru 63541M/01. 

6.1.1  Kritéria přijímacího řízení do SŠ podle oboru vzdělání

Schválené maximální počty přijímaných žáků 032682/2012/KUSK

Úvodem pro přehled uvádíme doslovně kritéria, podle kterých se žáci ve školním roce 2011/2012 
přijímali do 1. ročníků od 1.9.2012:

Vyhlášení kriterií k přijímání uchazečů  pro přijímací řízení do prvních ročníků od 1. září 2012
I.  Přijímací řízení se koná v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. a č. 243/2008 Sb., §§ 59, 

60, 60a, 60b a vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, (a 
jejich pozdějších novel) v platném znění.

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

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

konstrukce nebo Informatiku ve strojírenství)
d) 6341M/01 Ekonomika a podnikání …............. 30 žáků
Obory s výučním listem (tříleté)
e) 2352H/01 Nástrojař  …....................................... 30 žáků
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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 dvě 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

  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 



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -22-

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 – viz kap. 6.1.3:

Přehled přihlášených a přijatých žáků ke studiu od 1.9.2012 (stav statistického výkazu)

Pozn.: Ještě k 1.9.2012 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: 

Přehled o přijímacím řízení 2012

Z níže uvedeného konečného přehledu je patrná další fluktuace (na obě strany) během prázdnin:

Třídy a obory od 1.9.2012 – konečné stavy tříd prvních ročníků 1.9.2012:

1.A 1.B 1. C 1 N/Z

1820M/01 Informační 
technologie

6341M/01 
Ekonomika a podnikání

1601M/01 
Ekologie  a ž. p.

2341M/01
Strojírenství

2352H01
Nástrojař

2351H/01
Strojní mechanik

21 8 20 23 28 5

6.1.4. Slovní hodnocení přijímacího řízení: 
V počtech přijatých žáků se opět velmi projevila populační deprese, kdy již bylo dosaženo „početního 

dna“.  Administrativní zátěž školy poklesla s možností uveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy. 
Výsledný efekt podávání dvou přihlášek byl opět více než sporný. Pokračují zmatky rodičů zejména u žáků 
do učebních oborů, často se obtížně orientují, chybně zachází se zápisovými lístky. 

Trvá poznatek z prošlých přijímacích řízení – většina žáků, která se přihlásila na školu do prvního kola a 
deklarovala předem zájem o studium, nakonec ZL odevzdala. Oproti minulým  rokům se snížil počet 
migrantů – těch, kteří ZL brali zpět, pokud jej brali zpět, pak s ohledem na výsledek odvolacího řízení na 
gymnázia. Znovu konstatujeme, že škola je zřízena pro vzdělávání žáků - poskytuje veřejnou službu. 
Posláním školy není vést agresivní reklamní kampaň. 

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

Trvá absence objektivního hodnocení škol podle výsledků vzdělávání, rodiče se rozhodují více-méně 
podle deklarovaných kvalit tak, jak je školy nebo jejich sponzoři prezentují a podle pouhých jmen oborů.

Jediným východiskem by podle našeho názoru byla další právní úprava systému s realizací povinných 
přijímacích zkoušek jako podmínky pro přijetí do maturitních oborů rovným způsobem v celé republice, 
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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 2011/2012 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2012)

Přijímací řízení do dálkového nástavbového studia v oboru Podnikání. Uchazeči podávali přihlášky do 
prvního kola pozdě, proto muselo být první kolo zrušeno. Do dalšího kola se přihlásilo 20 uchazečů ,kteří  
byli přijati, a do konce 08/2012 bylo přijato 29 žáků, kteří jsou zapsáni. Výuka je aktivní od 1.9.2012 vždy v 
úterý 14:30 – 19:50. 

6.3 Prognostické údaje o vývoji počtu obyvatel okresu Beroun, z něho vyplývá počet žáků, 
hlásících se na střední školy - demografická studie 2000 - 2012.

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: 

Zdroj: wikipedia.cz



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -24-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

Beroun - vývoj školských věkových skupin 2000 až 2009

3 -5 let

6 - 14 let

15 - 18 let

19 - 21 let



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -25-

Vývoj počtu obyvatel hlavních měst okresu  
Beroun v letech sčítání. Z čísel nevyplývá  
soustavný pokles počtu obyvatel, mění se  
ale věkové složení. 
Hodnota indexu stáří pro celou ČR za rok  
2010 byla 107,8. Středočeský kraj měl index  
stáří 94,8. Okres Beroun měl hodnotu inde-
xu vyšší – 98,6, nicméně i přesto bylo dětí  
do 15 let na okrese více než osob nad 60 let  
věku. Ze sousedních okresů měl nižší  
hodnotu, obdobně jako u průměrného  
věku, jen okres Praha-západ – 67,2 (byla to  
nejnižší zjištěná hodnota v republice),  
zbývající sousední okresy měly index stáří  
vyšší – Kladno 101,4, Příbram 108,1, Ra-
kovník 108,6 a Rokycany dokonce 120,9.
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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. 2012

V tabulce jsou výsledky členěny podle oborů studia, tedy pokud ve třídě studuje více oborů, může se opakovat na  
více řádcích. 

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. 2012. 
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 –  celkem 3 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 zkušenosti kolektivní prací nebo hrou, 
mají problém se soustředěním na výuku, zejména v odborných předmětech a matematice. V hodinách 
českého jazyka a literatury často vykazují nedostatečně zvládnutou techniku čtení a psaní. 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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Ve třídě je 30 žáků. Třída je rozdělena na dva obory, Ekologie a životní prostředí (školní vzdělávací 
program: Ochrana a tvorba životního prostředí) ,v tomto oboru studuje  16 žáků, z toho 10 dívek a 6 
chlapců a dále obor Strojírenství (školní vzdělávací program: Technologie a konstrukce)se 14 žáky.
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Třída je tvořena žáky dvou příbuzných oborů. Počátkem školního roku řešena absence řady žáků, kteří nakonec zane-
chali studia. Po vyřešení hrubého kázeňského přestupku jednoho z žáků došlo intenzívním působením na třídu ke 
zlepšení chování. Třída je stabilní, jeví se jako běžná třída tříletých oborů. 
Mgr. M. Karásek 
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7.2.2 Vyhodnocení statistik druhých ročníků –  celkem 4 třídy
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Ve třídě 2. B bylo ve školním roce 2011/2012 19 žáků, z toho 5 chlapců a 14 dívek. V průběhu roku 
zanechala studia Magdaléna Havlíková z důvodu neomluvené neúčasti na výuce. Žáci se zúčastnili několika 
soutěží. Jana Lhotáková a Šimon Šomek zastupovali naši školu v okresní soutěži v psaní na klávesnici. (Š. 
Šomek obsadil první místo). Jana Lhotáková reprezentovala naši školu v literární soutěži vyhlášené 
organizací UNESCO a umístila se na 2. místě v národním kole. David Chloupek, Jana Lhotáková a Šimon 
Šomek reprezentovali naši školu v matematické soutěži Genius Logicus. Ve školním kole soutěže 
v účetnictví obsadily první místo Jana Lhotáková a Markéta Domanská. Žáci ochotně pomáhali i při 
organizaci celostátních sbírek – Projekt ŠANCE, Červená stužka, Fond SIDUS, Český den proti rakovině. 
Policie ČR poděkovala A. Matějkové za záchranu ztraceného dítěte. 

Třídu hodnotím jako spolehlivou a kamarádskou. 
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Třída 2. C je tvořena ze dvou studijních oborů - 14 studentů oboru Strojírenství a 16 studentů oboru Ekologie a život-
ní prostředí.
Nejlepší studentkou této třídy je Miloslava Prošková, která prospívá s vyznamenáním. 
Sama je velmi snaživá, pilná a svědomitá, navíc ochotně pomáhá s přípravou na vyučování i ostatním studentům, kte-
ří jsou ubytováni v DM. 
Kromě toho vzorně reprezentovala naši školu v několika soutěžích.
Třída 2. C je jako celek průměrná. Někteří studenti jsou velmi ctižádostiví a jdou si za svým cílem, ale jsou tu i jednot-
livci, kteří mají menší zájem o studium. Tyto studenty se učitelé snaží zaujmout a motivovat k lepším výsledkům. Také 
spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni.    Mgr. Jana Hráchová
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Třída 2N/Z je kombinovaná třída nástrojaři a zámečníci. Dlouho byla ovlivněna příchozími žáky, kteří 
nebyli úspěšní v jiných oborech, nebo třídách. Po odchodu některých žáků se ale stav zlepšil. Velmi se 
změnilo i jejich chování a přístup k výuce,  když mohli začít pracovat v nových dílnách v Tlustici.  Jako velmi 
dobrý kolektiv se projevili na sportovním kurzu, který proběhl v červnu 2012.

Ivana Krausová, třídní učitelka
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7.2.3 Vyhodnocení statistik třetích  ročníků –  celkem 5 tříd

Ve třídě 3.A bylo ve školním roce 2011 až 2012 25 žáků, z toho 14 chlapců a 11 dívek. Na informatiku se 
specializovalo 9 studentů, na ekonomiku 16. Studenti ekonomického směru vykonávali souvislou praxi ve 
škole, kde zpracovávali účetní případy. Studenti se zaměřením na informatiku v rámci souvislé praxe 
instalovali v budově školy datové rozvody. Také se zúčastnili okresní soutěže psaní na stroji, ve které 
dosáhla studentka Anna Huttrová umístění na druhém místě žebříčku. 

Do 4. ročníku nepostupuje 1 student, který byl nedostatečně hodnocen v předmětu anglický jazyk a 
matematika. V srpnu vykonával opravné zkoušky, ale z předmětu matematika neuspěl a zanechal poté 
studia. 

Zpracovala Mgr. Alena Musílková 
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3. B - Pohodová třída, bez větších kázeňských přestupků. Studenti se rádi zapojují do různých projektů i  
mimoškolních akcí, zejména ekologicky zaměřených. Ve výuce jsou úspěšnější v odborných předmětech 
(ekologie, chemie, biologie) než ve všeobecných předmětech (matematika, cizí jazyk) Ve třídě jsou úspěšní 
účastníci chemických i biologických olympiád a SOČ. 

Docházka do školy je v normě, průměr zameškaných hodin zvyšují zejména opakující studenti. 
Mgr. J. Plecitá 
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Třída je složena z žáků dvou školních vzdělávacích programů – Technologie a konstrukce a Informatika ve strojíren-
ství. Tabulky hodnotí za každý ŠVP skupinu zvlášť. V obtížném technickém oboru se mnozí žáci nepřipravují jak je po-
třeba, což přináší sekundární efekt ve špatném prospěchu, plnění povinných úloh na poslední chvíli a velký počet 
opravných zkoušek.  
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Třída 3.N měla po odchodu Mgr. Horké ve školním roce 2011/2012 za třídní učitelku Mgr. Vlčkovou. Jednalo se o tří-
du s menším počtem žáků, z toho se dá odvodit i to, že třída byla až na drobné výjimky poměrně klidná a ukázněná. 
Menší počet žáků zajisté přispěl i k dobré pracovní atmosféře. U některých žáků byla problematická absence na od-
borném výcviku a to byl důvod, proč měli někteří závěrečné zkoušky odložené na podzimní termín. V tomto termínu 
pak závěrečné zkoušky složili již všichni.
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7.2.4 Vyhodnocení statistik čtvrtých ročníků –  celkem 3 třídy
 

  V prvním pololetí žila třída přípravou maturitního plesu, v druhém přípravou na maturitní zkoušku. Při 
všech těchto aktivitách žáci prokazovali, že se respektují, že umí spolupracovat a vzájemně se podpořit.  
Sklon k těmto vlastnostem projevovali žáci už od prvního ročníku (už během kurzu GO se např. ochotně a 
citlivě starali o fyzicky hendikepovanou spolužačku).
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     V březnu 2012 se tři žáci třídy (H. Brotánková, M. Janeček a A. Šrámek) zúčastnili 1. ročníku soutěže 
v účetnictví „Má dáti – Dal“.

     Ve čtvrtém ročníku žáci řešili i záležitosti týkající se jejich dalšího profesního života. Navštěvovali  
proto dny otevřených dveří na vysokých školách nebo Veletrh příležitostí v Praze v Letňanech, od 
společnosti SCIO si zakoupili testy a vyzkoušeli si maturitu „nanečisto“.

Třída prospěchově velmi nevyrovnaná, ne zcela soudržný kolektiv. Řada žáků rezignovala na dokončení školního roku 
a na intenzívní přípravu k maturitním zkouškám. To se projevilo u řady žáků, kteří opakují 4. ročník v následujícím 
školním roce. Přesto do řádného maturitního období roku 2012/13 zůstávají „jen“ dva neúspěšní absolventi.
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Souhrnné výsledky prospěchu za celý školní rok 2011/2012
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7.4. Žáci, kteří dosáhli hodnocení „s vyznamenáním“ na konci školního roku 2011/2012

7.5 Přehled pohybu žáků – odchody ze školy během školního roku
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8. Hodnocení chování žáků/studentů  přehled pochval a 
výchovných opatření (kromě vyloučení)
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9.      Absolventi      a     jejich      další      uplatnění   
9.1  Maturitní zkoušky 2012

Maturitní zkoušky 2012 se konaly podle tříd následovně: 
třída obor Termíny zkoušek profilové části Počet  přihlá-

šených 
Předseda Škola, delegující 

předsedu komise

4. A 6341M/040
Informatika v 
ekonomice

17. a 19. 4.2012 praktická 
zkouška
2.5 až 11.5.2012 společná část-
testy
21.5 až 23.5. profilová část ústní

26 Ing. Luboš Švihel SPŠ Vlašim

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

16.4 a 17.4 praktická zkouška
18.4 a 19.4 obhajoby mat práce
2.5 až 11.5.2012 společná část-
testy
22.5 až 24.5. profilová část ústní

24 Mgr. Martina 
Sýkorová

SOŠ pro ochranu 
a tvorbu životní-
ho prostředí,  Ve-
selí nad Lužnicí

4. C 2341M/01 Stro-
jírenství

16.4.2012 písemná část prakt 
zkoušky
18.4.2012 obhajoby mat práce
2.5 až 11.5.2012 společná část – 
testy
24.5 až 25.5. profilová část ústní

11 Ing. Vladimír Beneš SPŠD Plzeň 
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Komisařkou pro společnou část maturitní zkoušky byla jmenována Mgr. Miroslava Hrabáková, Gymnázium Hořovice,  
recipročně působila Ing. Alena Chlustinová . Na fotografii vpravo společná zkouška z českého jazyka třídy 4. A. Dole  
jednání komise pod vedením předsedkyně Mgr. Martiny Sýkorové, vpravo 4.A s třídní učitelkou Mgr. Danou Kuče-
rovou při vyhlášení výsledků zkoušek. 

Třída: 4.A Třída 4. B Třída 4. C

Absolventi školy, kteří složili maturitní zkoušku (stav k 20.9.2012)

6443M/040 Informatika v ekonomice 1601M/001 
Ochrana a tvorba životního prostředí

2341M/01 Strojírenství

1. BALAŠOVÁ Nela 1. BÍNOVÁ Alexandra 1. EGERMAIER Jan

2. BAYER Josef 2. BROŽOVÁ Diana 2. HORA Martin

3. BROTÁNKOVÁ Hana 6. HAKEN Vojtech 3. HORKÝ Daniel

5. HAVLÍČKOVÁ Veronika 7. HAMPL Jan 4. JIRÁSEK Jakub

6. HOLEČEK Jan 8. HULOVÁ Denisa 5. KOCOUREK Petr

7. JANEČEK Michal 9. Humlová Monika 6. MRAČEK Martin

8. KLIMEŠ Jan 10. KRATOCHVÍLOVÁ Kamila 7. PROSSER Milan

9. KRUŽLÍK David 11. KROUPOVÁ Kristýna 8. SILBERNÁGL Martin

10. LEKSA Jakub 12. KURKOVÁ Lenka 9. ŠMEJKAL Marek

11. MAYER Jakub 13. MERKEL Erik 10. Štochl Jiří (2010/2011)

12. MENGLEROVÁ Michaela 14. MILFAIT Michal
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Třída: 4.A Třída 4. B Třída 4. C

13. MOŠNA Martin 15. ROZTOCILOVÁ Dominika

14. NELIBOVÁ Klára 16. RYBKOVÁ Andrea

15. PISKÁČEK Martin 17. SVOBODOVÁ Barbora

16. ŠIDLÍK Michal 18. ŠALANDA Martin

17. ŠRÁMEK Adam 19. VALTOVÁ Michaela

18. TOMAN Michal 20. VRÁNA Jakub

20. VOKÁČ Robert 21. WOHLMUTHOVÁ Petra

21. ŽEŽULKA Luboš 22. Münzbergerová Kateřina 
(2010/2011)

22. KOZÁKOVÁ Martina 23. Čížková Andrea (2010/2011)

23. KRAUZOVÁ Adéla

24. ŠLAJEROVÁ Veronika (2010/2011)

Další uplatnění absolventů 4. A:

   
Čtvrtý ročník ukončilo celkem žáků
                          23
Na VŠ studuje žáků
                            6
Na VOŠ studuje žáků
                            3
Jazykovou školu navštěvují – status stu-
denta mají žáci 
                            2
Samostatně začal podnikat žák
                            1 
V evidenci ÚP jsou 
                            2
V zaměstnání je žáků
                            8
Žádné informace o
                            1

 Další uplatnění absolventů 4. B:

3 absolventi studují VŠ
2 studují VOŠ
15 nastoupilo do zaměstnání
o zbývajících nejsou informace

 Další uplatnění absolventů 4. C:

4 absolventi studují VŠ
6 absolventů nastoupilo do za-
městnání

Michal Šidlík (4. A) převzal z rukou Mgr. Dany Kučerové  
maturitní vysvědčení ve Slavíkově síni zámku v Hořovi-
cích. 

Petr Kocourek (4.C) absolvoval v oboru Strojírenství u  
třídního učitele Ing. Václava Šose
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9.2  Závěrečné zkoušky tříletých oborů

třída obor Termíny zkoušek profilové části Počet  přihlá-
šených 

Předseda Škola, delegující 
předsedu komise

3N 2352H/01
Nástrojař

1.6.2012 písemná zkouška
4.6 až 7.6.2012 praktická zkouš-
ka
18.6. ústní zkouška

19 Mgr. Irena Mejtská Střední škola Sto-
chov

3Z 2351H/01
Strojní me-
chanik

1.6.2012 písemná zkouška
4.6 až 7.6.2012 praktická zkouš-
ka
19.6. ústní zkouška

19 Mgr. Irena Mejtská
Ing. Jiří Kiml (podzimní 
termín)

Střední škola Sto-
chov

3N, 
3.Z

2352H/01
2351H/01

14. 9.2012 písemná zkouška
17-18.9. praktická zk
24.9.2012 ústní zk

Ing. Jiří Kiml Střední škola Sto-
chov

Seznamy absolventů tříletých oborů 2011/2012  s VL s uvedením čísla výučního listu k datu 24. září 2012

Třída: 3.N  Nástrojař Třída: 3.Z  - Strojní mechanik

1. BENEŠ Tomáš AB 0368592 ANDRŠ Lukáš AB 0368584

2. BUCEK Stanislav AB 0311734 BÁRTA Michal AB 0368583

3. CARVAN Josef AB 0368593 ČERNÝ Michal AB 0368582

4. ENDRŠT Radek AB 0311735 HAVLENA Josef AB 0311688

5. ERNEST Jirí AB 0311676 JANŮ Karel AB 0368597

6. GARDLÍK Michal AB 0311677 JANŮ Martin AB 0311689 

7. HUML Aleš AB 0311678 KINDL David AB 0098502

8. KARÁSEK Jan AB 0311679 KLIKA Jaromír AB 0311690

10. KUKAČKA Jan AB 0311680 KRUPA David AB 0311691 

11. LANGMAJER Tomáš AB 0311681 KUBRICHT Martin AB 0098098

12. MEZEY Michael AB 0311682 KŮTA Stanislav AB 0311692

13. MUŽÍK Michal AB 0311683 MOUTELÍK Tomáš AB 0311693

14. OPATRNÝ Jirí AB 0368594 NOREK Lukáš AB 0311694 

15. PERGL Michal AB 0368595 PULEC Bedřich AB 0098097

16. SPOUSTA Roman AB 0368596 ŘIHÁK David AB 0311695

17. VELEK Jan AB 0311684 SENČÁK Milan AB 0098501

18. VESELÝ Jan AB 0311687 ŠLAPÁK Karel AB 0098100

19. WISCHIN David AB 0311686 ŠUBRT Petr AB 0098099 
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Písemné i ústní závěrečné zkoušky žáků SOU se již poprvé konaly v nových dílnách. Vpravo podzimní absolventi obo-
rů Nástrojař a Zámečník. Dole Mgr. Alena Lhotáková zadává úlohu pro písemnou část učňovské zkoušky. 

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol

Podle údajů z http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo pro soubor „Pololetní statistiky absolventů za rok 
2012“ s názvem:  „stat-abs-2012-p1.zip“ vyplývá, že škola vykazuje z řad posledních absolventů k 30.6.2012 
pouze 4 evidované osoby. Připouštíme, že počet evidovaných žáků se mohl  změnit po ukončení 
podzimního zkušebního období. Tato čísla ještě nemá  MPSV na svém webu uvedena. 

Název 
okresu

Adresa školy
Kód oboru 
KKOV/SOV 

Název oboru 
KKOV/SOV

Celkem Dívek
Z Celkem dosa-
žitelní

Z Dívek dosažitelní
Dosud nepra-
covali

Beroun
Palackého náměstí 
č.p. 100/17

23-52-H/01 Nástrojař 1 0 1 0 0

Beroun
Palackého náměstí 
č.p. 100/17, 

23-41-M/001 Strojírenství 1 0 1 0 1

Beroun
Palackého náměstí 
č.p. 100/17,

63-41-M/040
Informatika v 
ekonomice

3 3 3 3 3

Plzeň-
sever

Palackého náměstí 
č.p. 100/17, 

16-01-M/001
Ochrana a 
tvorba životní-
ho prostředí

1 0 1 0 1

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

I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2011)

Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy.
II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2011)

Jazyk
Počet 

učitelů
celkem

Kvalifikace vyučujících Rodilí 
mluvčíodborná částečná žádná

Anglický jazyk 3 2 1 0 0

Německý jazyk 3 1 2 0 0

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

V průběhu roku 2011/2012 byla dosažená úroveň vybavení školy ICT pouze udržována v provozu 
bez možnosti modernizace a rozšiřování s výjimkou nejnutnějších úprav serverů a přeskupení použitelných 
strojů s ohledem na potřebné počty žáků v učebnách. Tento stav je jednoznačně zapříčiněn hlubokým 
podfinancováním školy (nejen zdejší školy) ze strany přímých výdajů od státu. 

V  souvislosti s dříve zprovozněnou konektivitou pro všechny učitele, (85 % učitelů školy již má přidělen 
notebook) byla od září 2011  zprovozněna elektronická třídní kniha v systému Bakaláři. Po konzultaci s ČŠI je 
výstup elektronické třídní knihy po vyhodnocení vždy tištěn do papírové podoby, opatřen podpisy a dále 
klasicky archivován. 

Vedení školy rozhodlo investovat do pořízení mobilní komunikace přes VoIP telefonii tím, že vypověděl 
všechny smlouvy s telefonními společnostmi na provoz pevných telefonních linek a prostřednictvím 
poskytovatele připojení do Internetu CMS Beroun byla zavedena internetová telefonie. Doplňkovou službou 
je podpora telefonní mobilní brány společnosti Vodafone. Tím dochází k úspoře řádu desetitisíců oproti 
minulému stavu, přitom je umožněno svobodně telefonovat všem pedagogům školy ze svých pracovišť. 
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Postupně se školní síť rozšiřuje o bezdrátový přístup k osobním zařízením žáků. To ale přináší 
bezpečnostní rizika. 

Velkým krokem kupředu ve vybavení školy prostředky ICT je otevřená nová učebna s 18 pracovními 
pozicemi notebooků v dílnách v Tlustici 28. Kromě Nová učebna je určena pro výuku počítačové grafiky a 
technického kreslení, projektování CAD a programování CNC strojů. Z jednotlivých pracovišť si žáci mohou 
své programy odeslat na souborový server, který pošle kód do CNC frézky, umístěné přímo v učebně. Takto 
si žáci mohou ověřit správnost svého kódu. Plánuje se doplnění softwaru o 3D simulátory. 

Učebna dále disponuje programovacími panely systémů Heiden-Hain, Fanuc a Mitsubishi.

Nová učebna moderních technologií (programování) CNC  v Tlustici 28, určená pro obory Strojírenství a Nástrojař. 

Učebny na Palackého náměstí  (vlevo) jsou zatím udržovány v provozu prostou údržbou a výměnou poškozených  
dílů, v průběhu dvou let bude nutno učebny obnovit. Z projektu „Peníze středním školám“ se plánuje obnova nejmé-
ně jedné učebny.  Vpravo detail  vybavení  jednotlivých míst v nové učebně pro CAD/CNC. 
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Hotový kód CNC programů se ověřuje na běžných CNC obráběcích strojích (na obr.soustruh se systémem „Fanuc“).  
Učitel odborného výcviku Bc. Milan Kopáček kontroluje výběr nástrojů pro obrábění. 

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. 2011)

Počet pracovníků Počet žáků 
v DFV na pře-
počtený počet 
pedagog. pra-
covníků

celkem fyzický/pře-
počtený

nepedagogických 
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

pedagogických 
– s odbornou 
kvalifikací 1 

51/49,116 17/17,28 34/31,836 34/0
1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
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Škola nezaměstnává žádné externí pedagogy. 

13.2  Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2011)

Počet pedagog 
pracovníků

Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let
Z toho dů-
chodci

Průměrný 
věk

Celkem 3 1 12 17 1 - 49

z toho žen 2 0 6 7 0 - 49

13.3  Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2011)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání 
vysokoškolské
- magisterské a vyšší

vysokoškolské
 - bakalářské

vyšší odborné střední základní

25 4 - 5 -

13.4. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2011)

Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let
4 1 3 13 13

Grafické znázornění věkové struktury pedagogického sboru školy. Projevuje se „stárnutí“ sboru a to zejména u učite-
lů odborných technických předmětů. 

•Škola nevykazuje osobní asistenty pro žáky



13.5. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k 30. 9. 2011)

Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení peda-
goga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úvaz
ek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi-
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen  
pedag, jen od-
borně)

Cizí jazyky

Musílková Alena, Mgr. Plně ap, ANJ 3.A 21 21

Vlček Jan, Mgr. Plně ap , NEJ, TEV 2.A 21 21

Vlček Jan (st), Mgr. 
Plně ap pro ZŠ 5-9, pro SŚ nemá aproba-
ci, NEJ, 

3.Z 18 18

Zarič-Brajovič Mirjana, 
Dipl. Fil

Částečná ap. , jen  odborná, ANJ 21 21

Bc. Klán Martin Studuje magisterský stupeň ANJ 9

Český jazyk
Dějepis, Občanská nauka
Společensko-vědní

Kučerová Dana, Mgr. Plná ap ČJL, OBN, právo 4.A 20 20

Karásek Miroslav, Mgr. Část ap ČJL OBN - pro ZŠ 2 stup. 1. NZ 21 21

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

Matematika, Fyzika

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

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

Hudec Jiří, Ing.
(zástupce ředitele)

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 4.B 21 21

Šteffková Jaromíra, Ing. Plná ap BIO, CHE jen kvalif 1.B 21 21

Ekologie, Biologie, odborné 
předměty 

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

21 21

Ekonomické odborné

Chlustinová Alena, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 2.B 20 20

Krausová Ivana, Ing. Plná ap EKONOM předm, TEA 2.NZ 21 11 10

Nejedlý Jaroslav, Ing. Plná ap EKONOM předm 21 21

Strojírenské odborné Hrubý Jan, Ing. Plná ap mechanizace, technické, fyz jen 3.C 18 18



Hlavní skupina předmětů
učitele

Jméno a příjmení peda-
goga

Upřesnění kvalifikace
třídní

úvaz
ek

Aprobovaný 
plně

Nekvalifi-
kován

Kvalifikovaný 
(částečně, jen  
pedag, jen od-
borně)

část - odb

Šos Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 4.C 21 21

Smíšek Vladimír, Ing. Plná ap strojírenské předměty 13 13

Lhotáková Alena, Mgr.
Zástupce řed.pro praxi 

Plná ap strojírenské předměty 8 8

Fryš Václav, Ing. Plná ap strojírenské předměty 21 21

Odborný výcvik
+ praxe

Balej Jirí Odborná příprava, částečná 30 30

Borovka Václav Odborná příprava, částečná 18 16,5 1,5 0

Kopáček Milan, Bc. Odborná příprava, plná ap 30 30

Štěpnička František, Bc. Odborná příprava, plná ap 30 30

Fencl Karel Odborná praxe, částečná 30 30

Informační technologie
odborné

Rabochová Věra, Ing- Odborné př IT, jen odborná 1.A 20

Kebert Vladimír, Ing. , 
CSc

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

4 4

Vacovský Josef, Ing. Odborné př. ELEKTRO, plná 17

Barták Jan Odborné – (programování), 12 12

Buldra Tomáš, Mgr Odborné (OPS, APC, VYT) 21 21

Tělesná výchova Pangerl Karel, Mgr. Plná ap. TEV 16 16

Vychovatelka DM Tkáčová Jana, Bc. Vedoucí vychovatelka 28 28

Krýlová Hana Vychovatelka 30 30



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -62-

• Od 1.9.2011 nastoupil Mgr. Tomáš Buldra jako náhrada za Bc. Veroniku Tomsovou, která odešla v 08/2011. Mgr. 
Buldra je kvalifikován pro aprobaci Bi-Che, má však hluboké znalosti ICT a byl schopen kvalifikovaně vyučovat 
předmětům ICT. 
• Z důvodu snížení počtu žáků školy o dvě třídy byl ředitel školy nucen ukončil PP výpovědí pro nadbytečnost 
Mgr. D. Kuncové (předčasné ukončení PP na dobu určitou), Ing. Danuši Škvárové (odešla do předčasného důchodu), a 
dohodnout snížení pedagogického úvazku s Ing. Josefem Vacovským. 
• Rovněž k 31.8. byl z důvodu nadbytečnosti rozvázán PP s Mgr. Janem Vlčkem (st.), který odešel do předčasného 
důchodu. 
• K datu 31.7.2012 odešla na základě vlastní výpovědi Mgr. Zdenka Patková, PhD. Kolegyně byla na základě konkurzu 
jmenována ředitelkou Základní a mateřské školy v Tlustici. Jako náhrada nastoupila na dobu určitou Ing. Radka 
Snížková, absolventka FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze, obor Kvalita potravin. Očekává se, že v květnu 2013 
se vrátí do svého pracovního zařazení Mgr. Jana Mertová, učitelka Bi-Che, která má smlouvu na dobu neurčitou. 
• Výše uvedená organizační opatření byla škola nucena učinit ve snaze docílit maximálních úspor v efektivitě výuky. S 
ohledem na úbytek žáků a též na 2,5% vázání prostředků státního rozpočtu roku 2012, určených na platy, jsme museli 
omezit dělení výuky zejména u odborných předmětů.

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)

a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Bc. Martin Klán – studuje magisterský stupeň výuky angličtiny na PedF UK Praha.
p. Jiří Balej (Učitel odb.výcviku) – studuje základní pedagogickou přípravu
p. Jan Barták studuje bakakářský stupeň v oboru informatika na soukromé vysoké škole Unicorn
Dipl.Fil. Mirjana Zarič-Brajovič – zahájila studium pedagogického minima jako doplněk, potřebný k získání 
plné způsobilosti, dané zákonem o ped.prac. v platném znění
Ing. Věra Rabochová, Ing. V.Kebert – studium pro specializované činnosti koordinátorů ICT – projekt ČZU 
Praha, ukončí se v 11/2012. 

b) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání – kurzy, semináře) a samostudium
počet jednodenních a dvoudenních akcí: 3
- Letní škola soudobých dějin (pořádaná Akademií věd ČR)– absolvovala Mgr. Eva Vlčková 22 – 24.6 2011 a 
návazně 25.-27. 6 2012 (800,--)
- novely právních předpisů ve školství (Ing. J. Hudec) (500,--)

c) Mgr. Dana Kučerová absolvovala dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka 
na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze.

     d) počet vícedenních akcí : 2 , celkem 6 účastníků

- Informatika ve škole (setkání školských informatiků, pořádá firma Pachner) 7-9.11.2011
- Seminář pro ředitele škol VISK Středočeského kraje (spojeno s poradou řed.) (850,-- Kč)

     e) Finanční náklady vynaložené na DVPP: 6530,-- Kč

(V tomto přehledu není započteno vzdělávání v rámci projektů OPVK a jiných projektů z EU. )



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -63-

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

15.1 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, …)

Šachový kroužek naší školy se opět zúčastnil krajského kola středních škol dne 14.12. 2011 v DM 
Neratovice. V silné konkurenci jsme obsadili pěkné čtvrté místo, na postup do celostátního kola to ale 
nestačilo. Dvě družstva studentů se zúčastnila okresního kola v pisqworkách. Ani jednomu družstvu se 
postup do krajského kola nepodařil.

Velmi populární klub šachu vede odborný učitel Ing. Václav Šos. 

15.2 Mimoškolní aktivity (exkurze, …)

15.2.1 Soudní přelíčení
Mgr. J. Šteffková

V rámci předmětu Právo  se  16.11. 2011 studenti 3.B obor OTŽP zúčastnili soudního jednání u 
Městského soudu pro Prahu 1. Studenti měli možnost být osobně přítomni u celého soudního jednání a na 
vlastní oči mohli sledovat  jeho průběh.

Předmětem obžaloby byl pokus o vraždu a zájem studentů byl veliký.
Před vstupem do soudní síně, jsme museli dodržet přísná bezpečnostní opatření. V soudní síní soudce 

dokonce seznámil  přímo studenty s celou kauzou a  pak proces začal. Státní zástupce přečetl obžalobu. 
Dále jednání pokračovalo výpovědí poškozené a poté byli přivedeni v doprovodu ozbrojené eskorty 
obžalovaní a následoval jejich výslech. Ke slovu se dostali i  soudní znalci z oboru medicíny a psychologie a 
obhájci. Rozsudek byl vynesen po šesti hodinách jednání.

Pro studenty bylo celé jednání velmi poučné a velmi zajímavé.
V rámci dalších hodin Práva jsme se k případu ještě vrátili a diskutovali o něm .
Na základě tohoto  soudního jednání si studenti vybrali kauzu, o které se právě mluvilo v mediích, zjistili o 

ní velké množství  informací, rozdělili si mezi sebou role účastníků, kteří bývají přítomni u  soudních  jednání 
a sehráli  v hodině soudní proces.

15.2.2 Návštěva Prahy (Mgr. Dana Kučerová)
Vlastivědná exkurze za účelem získání podkladů k vypracování tematického celku „Praha“. V hodinách 

němčiny bylo zjištěno, že představy žáků o Praze jsou konkrétní pouze v souvislosti s nákupními centry 
nacházejícími se v okrajových částech města. Proto byla v červnu 2012 zorganizována jednodenní návštěva 
centra Prahy pro skupinu němčinářů 3. ročníku. Procházka měla skutečně vlastivědný charakter, byla 
neformální a žáky byla přijata velmi dobře a s povděkem.
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15.2.3  Pitva myši a návštěva antropologického Hrdličkova muzea (Mgr. J. Šteffková)
16.června  2012 se studenti 3.B oboru OTŽP zúčastnili na Př.F UK v Praze exkurze.
Exkurze byla rozdělena na dvě části. Studenti navštívili Hrdličkovo antropologické muzeum a získané 

poznatky budou moci velmi dobře využít v následujícím roce, kdy se v biologii budou zabývat anatomií a 
fyziologií člověka.

V druhé části exkurze se zúčastnili pitvy myši, kde pracovali ve dvojicích a za metodických pokynů Dr. 
Mourkové. Velmi dobře zde zúročili poznatky získané v zoologii, konkrétně  při studiu jednotlivých znaků 
savců.

Pitva myši pod vedením Dr. Mourkové z  Př.F UK Výklad v antropologickém Hrdličkově  muzeu

15. 3 Programy a projekty (nové i pokračující)- přehled:

1. Škola v průběhu roku řešila řadu zásadních projektových aktivit. Výše jsou popsány aktivity školy, 
spojené s dokončením projektu  CZ.1.15/3.3.00/25.00418 Novostavba výukového pavilonu dílen 
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hořovice. Realizační fáze projektu skončila 
schválením závěrečné monitorovací zprávy ke dni 30.3.2012. Zpráva byla schválena a proplacené 
prostředky byly vráceny Středočeskému kraji, který poskytl škole půjčku určenou k průběžnému 
financování projektu. Projekt škola administrovala vlastními silami.

2. Od dubna 2012 škola vstoupila do projektu Svazu strojírenské technologie – podpora výuky 
mechatroniky na středních školách. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů a zlepšení 
podmínek pro výuku oblasti mechatroniky v technických oborech. Identifikace projektu: 
CZ.1.07/1.1.32 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II - „Získání dovedností v  
oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a ucilištˇ“
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3. 3.1 Od března 2012 je škola partnerem - řešitelem tří projektů Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze „Podpora moderních forem výuky na SŠ – využívání ICT ve výuce,  
číslo CZ.1.07/1.3.04/03.0013“ . Jde o projekt „Podpora moderních forem výuky na SŠ - využívání ICT 
ve výuce“. Aktivity projektu tvoří vzdělávání učitelů k výkonu specializovaných činností. 
Absolvováním kurzu získají učitelé oprávnění pro výkon specializovaných činností koordinátora ICT 
(Ing. Kebert, Ing. Rabochová).

Součástí projektu ČZU Praha „Podpora moderních forem výuky na SŠ – využívání ICT ve výuce“  byla 
návštěva výstavy CEBIT 2012 v německém Hannoveru.  Rozsáhlé výstavy IT se dne 7.3.2012 
zúčastnili Ing. Věra Rabochová,
Ing. V. Kebert, Jan Barták a Mgr. Tomáš Buldra. 
Pokud hodnotíme trojici projektů České zemědělské univerzity, pak zcela jistě patří k  nejzdařilejším 
absolvovaným odborným projektům s velmi kvalitním výstupem. 
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Z výstavy CEBIT, Hannover 7.3.2012

3.2 Projekt s názvem „Finanční gramotnost“ řeší  sjednocení výukových strategií a tvorbu učební 
podpory pro finanční gramotnost žáků středních škol. Výhodou projektu je setkávání 
středoškolských učitelů s vysokoškolskými pedagogy a výměna odborných názorů, postupů a 
nejnovějších zkušeností.

3.3. Projekt  „ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL – 
INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ „ je projektem na 
podporu konkurenceschopnosti absolventů školy s ICT gramotností.   Projekt pokračuje až do 
školního do roku 2013/2014. (CZ.1.07/1.1.32/01.0004) je realizován v rámci globálního grantu 
Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.
Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu mezi žáky středních škol a trhem práce. V rámci 
projektu budou realizovány následující aktivity:

• vytvoření webového portálu pro podporu komunikace mezi školami a aktéry na trhu práce; 
• vytvoření metodiky pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT; 
• realizace seminářů pro učitele a zaměstnavatele; 
• realizace přednášek pro žáky; 
• vytvoření multimediálních vzdělávacích modulů ve formě eLearningu; 
• realizace burzy pracovních příležitostí; 
• organizace veletrhů pracovních a vzdělávacích příležitostí ve Středočeském kraji. 
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Výše uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem. 

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

Z podpory MŠMT ČR podala organizace žádost o prostředky z programu OPVK 1.5  „Peníze středním 
školám“ - projekt s názvem „Moderní technologie - nový přístup“ Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0841 

Schváleno k 31.5. 2012, projekt začíná dnem 1.6.2012. Strukturu financování a aktivit schválené verze 
žádosti uvádí tabulka:

Pro projekt je zásadní aktivitou 8 šablon III/2, ke kterým učitelé vytváří 24 sad (po 20 ks) – tedy celkem 
480 kusů digitálních učebních materiálů (DUM). Projekt startuje  své aktivity realizace  ve školním roce 
2012/13.

01 Klíčové aktivity šablona 1 188 828,00

  01.01 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. šablona 147 474,00 8,00 1 179 792,00

  01.02 II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků šablona 2 143,00 2,00 4 286,00

  01.03
VI/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a 
metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti 
žáků středních škol

šablona 4 750,00 1,00 4 750,00

K praktickým cílům patří pořízení přístrojového vybavení pro síťovou laboratoř školy, pro výuku biologie a 
chemie a též pořízení jedné odborné učebny - žákovských počítačů. 
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15.4 Zpráva o aktivitách enviromentální výchovy za rok 2011 – 2012 (Ing. Jana Hudcová)

1) Zajištění prací a účasti studentů na SEK v Praze
V prosinci 2011 se Veronika Zajícová a Veronika Holíková ( 3. ročník OTŽP ) zúčastnily 

Středoškolské ekologické konference. Všechny práce  i jejich prezentace byly opravdu kvalitní a 
studenti velmi dobře reprezentovaly školu.

Sudentky Veronika Zajícová a Veronika Holíková přijímají  
gratulaci ředitele Ekogymnázia Poděbrady

„Týden škol UNESCO“ . Pohádkové postavy provázely  
všechny studenty školy na sportovním dnu v březnu 2012

2) Každoroční tvorba projektů s různými náměty. 
Studenti 3. ročníku OTŽP vypracovali a prezentovali projekt na téma „Kulturní dědictví.“ 
České pohádky studenti zpracovali a vytvořili divadelní představení, které  předváděli ostatním 

studentům naší školy a také jiných škol. např. Gymnázia V. Hraběte Hořovice, MŠ a ZŠ Tlustice.

3) Příprava „Týden škol UNESCO“ – téma: Téma : Kulturní dědictví
Pohádkové postavy provázely  všechny studenty naší školy na sportovním dnu,který proběhl 

v březnu 2012.

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

Tyto kurzy jsou terénní a jsou výborným doplněním znalostí z botaniky. Veškeré znalosti jsou 
pak využívány v práci učitelů.

5) Úprava a péče o pozemek v areálu školy
Studenti prvního a druhého ročníku  oboru OTŽP se starají o osázený pozemek. 

6) Zajištění a absolvování odborné praxe z biologie.
Na všech praxích zajišťuji odbornou i organizační část. Praxe umožní studentům získat mnoho 

informací a znalostí.

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

aktivity, které vyplývají z celoroční náplně (ŠU). Každoročně odesílám zprávu o činnosti a ta je pak 
zanesena  ve „Výroční zprávě Přidružených škol UNESCO v České republice“.
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8) Zajištění a realizace exkurzí a přednášek
Exkurze: Botanická zahrada Praha

      SURAO Praha
      Národní muzeum Praha

Téma jedné z přednášek : Těžba břidlicového plynu v CHKO Český kras.

Péči o osázený pozemek zajišťují žáci oboru Ekologie a  
životní prostředí pod vedením Ing. Jany Hudcové

Přednášky na téma těžba břidlicových plynů se zúčastnili  
žáci druhých ročníků. 

9) 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.  Jsme pilotní školou KEV a v příštím školním roce budeme 
obhajovat již čtvrtý titul „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ I. stupně. Titul se uděluje školám, které 
svou činností a veškerými aktivitami zajišťují UR.

Škola je již potřetí nositelkou titulu „ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“ I. stupně.

10) Vedení maturitních a seminárních prací .

11) Terénní ekologické praktikum
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Se studenty 2.C OTŽP jsem absolvovala týdenní ekologické praktikum v CHKO Křivoklát. 
Praktikum bylo velkým přínosem, protože studenti získali mnoho znalostí a dovedností.

12) Exkurze Pálava
Mnoho prožitků z krásné přírody, znalostí a informací získali studenti na exkurzi na Pálavě, 

kterou jsme uskutečnili v květnu 2012.

Ze skleníku zámku Lednice Jana Lhotáková a Eva Zajíčková obsadily se svými lite-
rárními pracemi první a druhé místo  

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 2012 ve Vlašimi.

14)Vyhlášení a zajištění  - Literární a výtvarné  soutěže
Této soutěže se účastníme každoročně. V roce 2012 naše studentky Jana Lhotáková a Eva 

Zajíčková obsadily se svými literárními pracemi první a druhé místo. 

15) Realizace projektů
V roce 2011 jsem byla zapojena do tří projektů. Podpora výuky UNIV 2 KRAJE a Ekologické vzdělávání 

pedagogů.  Podařilo se nám akreditovat kurz Terénní ekologie (08/2011). V roce 2012/2013 bychom chtěli 
kurzy nabízet zájemcům.

15.5  Aktivity pro kulturu a volný čas  (Mgr. Eva Vlčková)

Klub mladého diváka
Ve školním roce 2011/12 bylo do klubu přihlášeno 30 studentů. Během roku zhlédli 3 představení 

v pražských divadlech :
15.prosince 2011 Divadlo V Řeznické – Zlomatka
8.února 2012 Divadlo V Dlouhé – Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách
12.dubna Hybernia – Quasimodo

Literární soutěž
Třídy 1. B a 2. B se zapojily do literární soutěže Udržitelná energie pro všechny. Studentka 2.B Jana 

Lhotáková se svojí prací postoupila a v národním kole se umístila na 2. místě.
V červnu jsem s ní byla na slavnostním předání ocenění v Černínském paláci. Tato soutěž se 
Konala pod patronací UNESCO.



Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -71-

Další akce
7. listopadu 2011 se všichni studenti školy zúčastnili představení D Artagnan v divadle v Příbrami
17. února 2012 navštívili studenti 2. B v příbramském divadle představení Večer tříkrálový
21.března. 2012 byla pro studenty 2. B uspořádána exkurze do Muzea J. V. Sládka ve Zbiroze

15.5.1 Bezpečnost na silnicích – věc každého účastníka provozu

V poslední době řada žáků školy již vlastní své motorové vozidlo – automobil a často motocykl. Řada z 
nich denně dojíždí do školy vlastními vozidly, řada žáků provozuje vozidlo jako hobby. Často však na silnicích 
riskují a způsobují nebezpečí sobě i jiným účastníkům provozu. To bylo motivem pro zástupce ředitel Ing. J,  
Hudce k uspořádání besedy s profesionálem o tom, jak minimalizovat rizika v sedle motocyklu. Proto byla 
21.12 naplánována velmi poutavá beseda nejen o technice ale též o mezilidských vztazích v motoristickém 
sportu.

21.12.2011 uspořádal ZŘ Ing. J. Hudec dopravně-bezpečnostní besedu s žáky s profesionálním motocyklistou o způ-
sobech jízdy, maximalizaci bezpečnosti zejména na motocyklech a kolech v silničním provozu.  
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15.5.2 Středoškolská odborná činnost (SOČ )    (Mgr. Jaromíra Šteffková)

27.4. 2012 se tři studenti naší školy zúčastnili krajského kola SOČ v Kladně. Jednalo se studenty 3.B, 
oboru OTŽP. Veronika Holíková soutěžila v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 
s prací, která měla název Welfare. Toto téma si vybrala proto, že doma mají rodinnou farmu a čerpala velké 
množství informací odsud.

Veronika Zajícová soutěžila v oboru Biologie, její práce měla název Chov krokodýlů, toto téma si 
vybrala, proto že ve volném čase pracuje na krokodýlí farmě a má mnoho zkušeností s touto 
problematikou.

Jan Kotek soutěžil v oboru Geologie a geografie a téma jeho práce bylo Mapování minerálů 
v Koněpruských jeskyních. Toto téma si vybral proto, že v Koněpruských jeskyních pracuje jako průvodce a 
proto má velké množství informací, které zároveň doplnil o vlastní výzkum ve školní laboratoři, kde 
prováděl chemický rozbor minerálů a vody pocházející z jeskyní. Jan Kotek byl v soutěži velmi úspěšný a 
obsadil po prezentaci své práce 2.místo a postoupil do celostátního kola, které se konalo v červenci v Kutné 
Hoře, kde sice neobsadil přední příčky, ale získal mnoho cenných zkušeností a kontaktů na odborníky 
v daném oboru, kterému se hodlá i nadále věnovat.

Všichni studenti budou ve svých pracích i nadále pokračovat a chtějí se dané problematice věnovat i  
při studiu na vysokých školách.

Jan Kotek při prezentaci své práce Studenti V. Holíková, J. Kotek a V .Zajícová na SOČ

15.5.3  SOŚ a SOU Hořovice na ekologické olympiádě (Mgr. Alena Musílková, Mgr. Jana Plecitá)

Studenti 3. ročníku SOŠ a SOU Hořovice oboru Ochrana a tvorba životního prostředí - Veronika 
Ambrožová, Veronika Zajícová a Jan Kotek, se zúčastnili středočeského kola Ekologické  olympiády ve 
Vlašimi. Soutěž proběhla ve dnech 23. – 24. září 2011 v Podblanickém ekocentru, zúčastnilo se 13 družstev. 
Studenti měli připraveny dva praktické úkoly a test. První praktický úkol proběhl v zámeckém parku, kde 
studenti poznávali rostliny a dále vypracovali studii s vlastním nápadem na zlepšení prostředí v parku. 
Prezentaci svého pojetí posléze obhajovali před odbornou komisí, která sestávala z Martina Horkého z Lesní 
správy Kácov, Ing. Pavla Pešouta z ZO ČSOP Vlašim, Ing. Jany Horké z OS ČSOP Benešov a předsedkyně 
poroty RNDr. Hany Pánkové. Následující den  proběhl druhý praktický úkol, stavba oplocenky v lese pod 
horou Blaník. Studenti naší školy se všech úkolů zhostili s nadšením a maximálním nasazením. 

http://www.soc.cz/5-geologie-a-geografie
http://www.soc.cz/7-zemedelstvi-potravinarstvi-lesni-a-vodni-hospodarstvi


Výroční zpráva o činnosti školy školní za rok 2011/2012,   strana  -73-

Veronika Ambrožová, Veronika Zajícová a Jan Kotek(4.B), reprezentovali školu ve středočeském kole Ekologické  
olympiády ve Vlašimi
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15.5.4  Žák školy Jan Kotek na Letní škole mladých vědců
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15.5. 5 Enersol

Dva studenti oboru strojírenství se dále zapojili do krajského kola Enersol. Jedná se o projekty zaměřené na 
úsporu energie. Student Egermaier Jan s projektem tepelné čerpadlo skončil v kraji na osmnáctém místě. 

Jan Egermayer v soutěži sledoval využití tepelných čerpadel.  
Postoupil do krajského kola soutěže. 

Daniel Horký prezentuje projekt větrné elektrárny

Soutěžní práce žáků konzultovali a hodnotili odborní  
učitelé strojírenství inženýři Václav Šos, Václav Fryš a  
Jan Hrubý. 

15.6 Zapojení školy do projektů nadregionálního či celostátního významu s finanční podporou 
z fondů EU – UNIV2 kraje, UNIV 3

V průběhu hodnoceného období byla škola aktivní v projektu UNIV2 kraje a dále byly učiněny kroky k 
zapojení do specializované přípravy UNIV3.  Po úspěšné pilotáži kurzu ICT (Využití svobodného software – 
pracujte neomezeně a bezplatně) byly dokončeny další dva nepilotované vzdělávací programy. 
2.12.2011 škola prezentovala výsledky svých aktivit na celokrajské konferenci UNIV v Liblicích. Ředitel školy 
zde informoval přítomné o spolupráci se sociálními partnery školy při tvorbě vzdělávacích kurzů na míru. 
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Ředitel školy Ing. Kebert (vlevo) prezentuje aktivity UNIV 2 kraje na celokrajské konferenci v Liblicích 2.12.2011

UNIV 2 pokračoval též vyškolením pedagogů školy – Mgr. Lhotáková, Ing. Kebert, Ing. Rabochová, Bc. 
Kopáček, Ing. Šos, Bc. Štěpnička v základech andragogiky. Účastníci tím získali oprávnění vyučovat dospělé v 
rekvalifikačních kurzech. 

Koncem školního roku škola projevila zájem vstoupit do UNIV 3 a poskytovat zkoušky dílčích kvalifikací 
podle Národní soustavy kvalifikací. Škola zatím nemá autorizaci a autorizovanou osobu ale v blízké 
budoucnosti usilujeme získání certifikace dvou až tří autorizovaných osob právě prostřednictvím UNIV 3. 

15.6. 1 Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT -  projekt „IQ- Industry“

1)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.
2)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.
3) Dne 22.9.2011 v Pardubicích se zúčastnili Ing. Vladimír Kebert a Mgr. Alena Lhotáková celostátní 
hodnotící konference IQ Industry. 

Snímek ze sálu Konzervatoře Pardubice, místa konání celostátní konference IQ Industry. Ing. Jiří Herodes při hodno-
cení průběhu aktivit jednotlivých škol projektu. 

5) Pedagogové školy se během školního roku zúčastnili 5 výukových dnů pro učitele odborných předmětů
a) Ing. V.Kebert a p. Jan Barták – Škoda Mladá Boleslav – školení autoelektronika, vozidla na alternativní 
paliva
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b) Ing. V. Fryš, Ing. V Šos – autoklimatizace, technická normalizace
c) Ing. J. Hudec – paliva a maziva

15.7  Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích, např. 
středoškolská odborná činnost, olympiády apod. (okresní, krajská, celostátní, mezinárodní kola) 
– zhodnocení akce, výsledky žáků školy
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Nejlepší „písaři“ školy všemi deseti – Michal Janeček, Hana Brotánková, Markéta Domanská, Gabriela Bubeníčková,  
Štěpán Frühauf, Petra Boučková, Michaela Chlustinová, Jana Lhotáková, 

15.8 Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými 
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění 
úkolů ve vzdělávání  (Mgr. Alena Lhotáková, zást.  řed.  pro praxi)

Svářečská škola
Svářečská škola ve školním roce 2011/2012 proškolila v základních svářečských kurzech 
Zk 135 W1.1 CO2 celkem 22 žáků SOŠ a SOU Hořovice. Z řad veřejnosti bylo evidováno celkem 75 

absolventů základních svářečských kurzů (různých metod),  úředních zkoušek dle EN 287.1 bylo 63. Během 
roku 2011/2012 jsme organizovali 10 seminářů zaměřených k prodloužení platnosti svářečského průkazu. 
Tyto semináře absolvovalo celkem 260  svářečů. Svářečská škola poskytuje služby v doplňkové činnosti 
školy. 
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Svářečská škola v doplňkové činnosti používá starší budovy v areálu Tlustice 28. Vybavení bylo pořízeno přičiněním  
vlastní činnosti. 

Spolupráce se základními školami v     našem regionu  
V rámci projektu „A co takhle řemeslo?!“ jsme připravili pro žáky základních škol odborné dny, kdy si žáci 

mohli vyzkoušet řemeslo zámečníka a nástrojaře. Těchto odborných dnů se zúčastnilo celkem 26 žáků 8. a 
9. tříd ZŠ Hořovice. 

Aktivity projektu „A co takhle řemeslo?!“ proběhly v prosinci 2011 ještě v prostorech „starých dílen“.  K nejak-
tivnějším školám patřila 2. ZŠ Hořovice. 
Mnozí žáci kteří se učastnili projektu se stali žáky oborů Zámečník a Nástrojař a získali stipendijní program firmy Mu-
bea, s.r.o

Spolupráce s     věznicí Příbram  
V rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost jsme připravili vzdělávací program 

„Kovovýroba“. Tento vzdělávací program  je součástí „Kompletního reintegračního programu pro osoby, 
opouštějící prostředí věznice Příbram“. Pedagogičtí pracovníci naší školy ( Ing. Václav Šos a Mgr. Bc. Alena 
Lhotáková) připravili studijní materiály a v rámci projektu vyučovali vězně ve věznici Příbram. Projekt byl 
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ukončen závěrečnými zkouškami a úspěšní absolventi obdrželi certifikát a s ním i seznam volných 
pracovních míst ve firmách, kde mohou po opuštění věznice pracovat.

15.8.1 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod.
Pro veřejnost bylo uspořádáno 5 dnů otevřených dveří za účelem podání informací o nabízených oborech 

a počtech přijímaných žáků. Dny otevřených dveří se konaly 19. 11. 2010, 20. 11. 2010, 11. 12. 2010, 15. 1.  
2011 a 5. 2. 2011 vždy od 9 do 12 hodin.

Kromě toho škola uspořádala expozice na burzách škol.

Škola  uspořádala v Berouně (4.10.2011) a Rakovníku (2.11.2011) expozici na burzách vzdělávání středních škol. 

16.Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení

V projektu UNIV 3 projevila zájem o práci v projektu Národní soustavy kvalifikací (NSK), a to získat 
oprávnění autorizovaných osob k provádění zkoušek k získání dílčích kvalifikací. Zahájení činnosti se 
očekává v prosinci 2012 školením lektorů.

17. Výchovné a kariérní poradenství
17.1 Výchovné poradenství ve školním roce 2011/2012 – Ing. Alena Chlustinová, výchovný 
poradce

- 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
- 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 
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  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

17.2  Aktivity výchovného poradenství ve školním roce 2011/2012 - 
(Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově  
k humanismu )

1. září – GO kurz pro žáky 1. ročníků 
2. září 2011 Místo konání: Hořovice.
7. září 2011 Celostátní sbírka pro podporu nevidomých „SVĚTLUŠKA“

Akce se zúčastnilo 9 dvojic ze třídy 3 A.
Celkový výtěžek Kč 10.955,-- (příloha)

8. září 2011 Evropský diář (Generation Europe Foundation) – pro žáky 2. ročníků.
5. – 6. října 2011 Burza škol Beroun – prezentace naší školy.

     21. října 2011 Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Praha Letňany – zúčastnili se žáci 4. 
ročníků.

9. listopadu 2011 Projekt Šance – pro komerčně a sexuálně zneužívané děti a mládež.
Sbírky se zúčastnilo 10 dvojic třídy 2. B 
Celkový výtěžek Kč 10.732,-- (příloha)

14. – 15. list. 2011 Maturitní trénink firmy SCIO – zúčastnili se žáci 4. ročníků.
28. listopadu 2011 Celostátní sbírka Červená stužka. Akce se zúčastnilo 10 dvojic 

třídy 2. B.
21. prosince 2011 Jak přežít jízdu na motorce – povídání o jízdě na motorce s cílem šťastného návratu 

– akce se zúčastnili žáci 1. – 4. Ročníků.
19. ledna 2012 Celostátní sbírka – fond SIDUS (pro děti z nemocnice Praha Motol a Olomouc) – 

předměty prodávali 4 žáci třídy 2. B a 3. A. Vybráno
 Kč 1.880,--(příloha)

24. – 25. ledna 2012 GAUDEAMUS – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Praha. Veletrhu se 
zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků.

14. února 2012 Beseda se zástupcem ČZU Praha – technická fakulta
Určeno žákům 4. ročníků.

22. – 23. února 2012 Maturitní trénink firmy SCIO – zúčastnili se žáci 4. ročníků.
    2. března 2012 1. ročník soutěže v účetnictví „Má dáti – Dal“. Soutěže se zúčastnili žáci 1. – 4. 

ročníků ekonomického oboru.(příloha)
4. dubna 2012 1. setkání pracovních skupin v Hořovicích – rodina, děti a mládež – zúčastnili se 2 

žáci třídy 4. A.
21. března 2012 Výchovně-vzdělávací program „S tebou o tobě“ – žáci  1. ročníků.
16. května 2012 Český den proti rakovině

Zúčastnila se třída 2. B.
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17.3 Aktivity primární prevence ve školním roce 2011 – 2012
(Mgr. Dana Kučerová, pracovník primární prevence )

Cílů primární prevence bylo v uvedeném školním roce několik. Prevence se soustředila zejména na 
výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale neopomíjela ani prevenci šikany, prevenci zneužívání návykových 
látek, zabývala se též absencí žáků a adaptací žáků 1. roční-ku na prostředí naší školy.

     Tradičně v úvodu školního roku probíhá GO kurz 1. ročníku. Ten byl zaměřen na ulehčení vstupu do 
nové školy -  v rámci tohoto adaptačního kurzu se realizovali seznamovací techniky, žákům byl dopřán čas, 
aby více poznali osobnost třídního učitele, ředitele školy a výchovného poradce pro prevenci. Žáci si v klidu 
prošli školu a „vstřebávali“ její atmosféru a chod. Vedle toho absolvovali též několik hodin primární 
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prevence zaměřené na závislosti. Současně bylo i sledováno sociální klima v nově se utvářejících skupinách. 
Tuto část vedl Mgr. Jiří Sixta (dnes již bývalý okresní metodik primární prevence). V evaluačním dotazníku 
vyjádřili žáci v převážné většině spokojenost s tímto kurzem, ve dvou případech ohodnotili kurz známkou 3, 
jinak převažovalo hodnocení známkou 1. Čtyři žáci poukázali na to, že by bylo lepší tento kurz absolvovat 
mimo školu.  

     Ve spolupráci s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky byla řešena stále značná absence 
žáků. Lze konstatovat, že došlo k dílčím, nikoli k zásadním zlepšením. Problematikou absence se škola musí 
zabývat i nadále.

     Zejména třídní učitelé pracovali na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů nebo se snažili  
již existující dobré vztahy udržet.

Humanitární fond schválil škole(září – listopad 2011) k realizaci  Komplexní program primární prevence rizikového  
chování ke zdraví. Autorkou projektu je Mgr. Dana Kučerová.

     Největší pozornost ve školním roce 2011 – 2012 byla věnována výchově ke zdravému životnímu stylu. 
Na základě dotace Středočeského Humanitárního fondu se mohl ve 2. a 3. ročníku v podzimních měsících 
(září – listopad 2011) realizovat náročný a velmi kvalitní Komplexní program primární prevence rizikového 
chování ke zdraví. Tento program se skládal ze tří modulů -  Zdravá výživa, První pomoc a Reprodukční 
zdraví. Jejich cílem bylo jednak pochopení souvislosti zdravá výživa – zdraví, zlepšení stravovacích návyků a 
uvědomění si významu tělesné aktivity pro své zdraví, jednak získání dovednosti poskytnout včasnou a 
účinnou první pomoc a uvědomění si následků rizikového chování vůči svému zdraví, jednak zorientování se 
v problematice sexuálně přenosných nemocí včetně HIV/AIDS, vytváření uvědomělého přístupu 
k pohlavnímu životu a ke svému reprodukčnímu zdraví, zorientování se v problematice zdravotní péče a 
pochopení jejího významu a užitečnosti pro své reprodukční zdraví. Všechny moduly byly vedeny 
interaktivně, lektorovali je lékaři hořovické nemocnice NH Hospital, a.s. V závěru modulů bylo ověřováno, 
zda požadovaných cílů bylo dosaženo. Za tímto účelem byly použity testy zpracované brněnskou fakultou. 
Nejlepší výsledek vykázal 85% a nejhorší 50% úspěšnost. Tento výsledek hodnotíme jako více než 
uspokojivý. V evaluačním dotazování byl tento Komplexní program hodnocen velmi pozitivně.         
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22.12.2011 se jedné z žákyň třídy 3.B (obor Ekonomika a podnikání) dostalo veřejného poděkování Policie ČR za  
účinnou pomoc při vypátrání ztraceného dítěte. I to je výsledkem práce školy v oblasti primární prevence.

Součástí komplexního program primární prevence rizikového chování byl i kurz poskytování včasné provní pomoci. Z  
dotačního programu Středočeského kraje byla pořízena figurína k nácviku umělého dýchání a obvazový materiál k  
nácviku první pomoci. V jednom z modulů programu byl zařazen i profesionální program s pracovníky záchranné služ-
by. (dole). 
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18. Ú   daje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách   
V hodnoceném školním roce neproběhla ve škole inspekce. 

Ve škole proběhla veřejnosprávní kontrola zřizovatele, zaměřená na hospodaření v rozpočtovém roce 
2011. Kontrole proběhla s jednou závadou – v příloze účetní uzávěrky nebyl zdůvodněn rozdíl stavu a 
skutečnosti pokrytí FKSP - problém, který organizace vede v účetnictví od roku 1989 od okamžiku sloučení 
Školního statku a Střední zemědělské školy, Hořovice, když byl účetně převeden na školu nepokrytý stav 
FKSP z přisloučené organizace. V ostatním organizace nevykazuje žádné zjištěné závady. Ve dnech 1. 2. do 
3. 2. 2012 byla provedena veřejnosprávní  kontrola na základě protokolu č. 1/S/2012. Kontrolované období 
od 1.1.2011 do 31.12.2011.  Protokol č. 1/S/2012 ze dne 13.2.2012

Kontrolou byl zjištěn nesoulad stavu účtu FKSP a stavu běžného účtu FKSP. Nepokrytí okruhu FKSP jsme 
zanášeli po dobu 10 let (doba povinné archivace dokladů) do komentáře k protokolu o vazbách. Vyjádřením 
kontrolované osoby k protokolu č. 1/S/2012 o výsledku veřejnosprávní kontroly budeme nadále 
zdůvodňovat v souladu se zákonem 563/1991 v platném znění v příloze č. 5 A.6 až do doby vyřešení 
postupu ve věci krytí FKSP. Nesoulad finančního krytí a stavu účtu FKSP není věcí kontrolované organizace. 
Nesoulad vznikl k 1.8.1999 při sloučení ŠS Hořovice Tlustice se SZeŠ Hořovice z rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 
26418/99-II/2 ze dne 28.6.199, kde se uvádí, že právní následník organizace slučované je povinen převzít 
všechna práva, povinnosti a závazky organizace slučované tím, že účetnictví slučované organizace bylo 
začleněno převodovým můstkem do účetnictví SZeŠ Hořovice, IČ 47558504.

Nepokrytí bývalým ŠS Hořovice činí 569 948,42 Kč.

Dne 26.6.2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola na místě  ve smyslu § 13, odst. 1 zákona č. 
320/2011 Sb. , o finanční kontrole s odkazem na §15 zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole. Cílem kontroly,  
kterou provedl Řídící orgán ROP Střední Čechy bylo:

– kontrola plnění smluvních podmínek  a pravidel ROP během realizace projektu včetně pravidel 
publicity

– ověření dosažení kvantifikovaných výstupů (indikátorů) a jejich kvality
– ověření použití finančních prostředků projektu předložených k proplacení v rámci monitorovacích 

zpráv a Zjednodušených žádostí o platbu v souladu s účelem a cíli projektu
– shoda skutečnosti se smlouvou o poskytnutí dotace č.: S/0021/RRSC/2009

Kontrola proběhla bez zjištěných závad

1  9. Další činnost školy    (Mgr. Dana Kučerová)   

19.1 Školská rada ve školním roce 2011/2012

Školská rada se v daném školním roce sešla celkem třikrát  (23.9.2011, 6.12.2011, 21.2.2012) a 
zabývala se školním řádem, hospodařením školy, výroční zprávou, výsledky maturit, konkurzem na obsazení 
vedoucího pracovního místa na ředitele školy a dostavbou areálu dílen v Tlustici. 

Školská rada se už v předcházejících obdobích ztotožnila s dlouhodobým záměrem ředitele školy 
(podpora investic do nových dílen a budov, uvedení do souladu potřeb regionu a vzdělávací nabídky školy) a 
v tomto duchu ředitele školy nadále podporovala. Přístup ředitele školy k práci školské rady byl vždy 
vstřícný. 
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20. Ekonomická část výroční zprávy

20.1  Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 31.12.2011
(Jaroslava Moulisová, ekonomka školy)

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 2011 k 31.12. činily celkové náklady hlavní činnosti 29 449 447,87  Kč, výnosy hlavní činnosti 
29 204 169,41 Kč včetně položek jak nákladových tak i výnosových na projekt EU. Organizace vykázala 
celkem záporný hospodářský výsledek ve výši  245 278,46 Kč. Finanční situace naší organizace není 
uspokojivá. Nedostatek rozpočtových zdrojů pro zajištění chodu na běžný provoz 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. Prostředky na zákonné revize byly 
zohledněny v úpravě rozpočtu k 30.9.2011 ve výši 70 000,-- Kč a skutečné náklady na revize činily 
150 184,45 Kč. Další vynaložené náklady spojené na přestěhování učiliště, jako je oplocení pozemku, údržby 
strojů, spotřeba plynu v nových dílnách se promítají do výsledku hospodaření r. 2011 a prohlubují 
vyčíslenou ztrátu.

K 31.12.2011 škola nezajistila krytí investičního fondu finančními prostředky zjištěním poměru stavu 
peněžních prostředků se zohledněním stavu pohledávek a závazků k 31.12.2011 a závazků 
z pracovněprávního vztahu z mezd 12/2011, sníženo výsledkově ve výši vytvořených odpisů DHM za r. 2011 
ve výši 319 835,-- Kč a tím byl upraven hospodářský výsledek k 31.12.2011. 

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR 14 632 590,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
Pojištění sociální a zdravotní hlavní činnosti původem SR 4 821 230,-- Kč
Příděl do FKSP: 141 167,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – učební pomůcky, knihy, pracovní ochranné pomůcky, cestovné, 

náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, náhrady mzdy za dočasná pracovní neschopnost, 
odměny předsedů maturitní komise a pro hodnotitele maturitních písemných prací:        315 203,-- 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 rok 2011 411 847,-- Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet do 30. 6. 2011  a použity  
za r. 2011 na platy  pedagogů a nepedaqogů , kterých se to týká včetně odvodů na soc. a zdravotního 
pojištění a přídělu do FKSP ve výši:  411 847,-- Kč.

-   Dotace na posílení platů pedagogů s VŠ pod účelovým znakem 33027 v celkové výši na r. 2011 
413 289,-- Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet do 31.12. 2011 a použity za r. 2011 na platy 
pedagogů, kterých se to týká včetně odvodů na sociálního a zdravotního pojištění a přídělu FKSP ve výši 413 
289,-- Kč. 
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-   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 použity 
v celé výši, tj. 7 680,-- Kč na učební pomůcky a školní potřeby. 

-    Dotace dle úpravy rozpočtu k 29. 10. 2011 na rozvojový program MŠMT „Podpora organizace a 
ukončování střední vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ 
pod účelovým znakem 33034 ve výši 43 952,-- Kč. Finanční prostředky byly poukázány na účet dne 
13.10.2011 a použity za r. 2011 na platy pedagogů, kterých se to týká včetně odvodů na soc. a zdr. pojištění 
a přídělu FKSP ve výši 41 445,-- Kč a částku 2 507,-- Kč jsme použili na odměny předsedů mat. komisí.

Z dalších přímých ONIV  byly pořízeny na výuku učebnice a školní potřeby, učební pomůcky a knihy 
v celkové částce 114 456,94 Kč .

20.1.1  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy

Celkové náklady DČ činily k 31.12 . 2011 662 134,63  Kč
Celkové výnosy DČ činily k   31.12. 2011   723 845,99  Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk   + 61 711,36  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:      +  28 659,14 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : +  14 611,68 Kč
Pořádání kurzu v strojírenském oboru SOU : +  24 061,05 Kč
Výuka jízdy traktorem:  -   332,14 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: -   5 288,37 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM :   +  61 711,36 Kč

20.1.2 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 124 100,-- Kč , vyčerpáno k 31.12. 2011 97 500,-- Kč, v rámci finančního vypořádání v roce 2011 

bylo vráceno 26 600,-- Kč.
- příspěvek na nájemné ve výši 669 980,-- Kč, vyčerpáno k 31. 12. 2011 641 481,08 Kč, v rámci finančního 

vypořádání bylo vráceno 28 498,92 Kč.
- příspěvek na stěhování pod UZ 00008 ve výši 500 000,-- Kč, skutečně vyčerpáno dle FD11/00756 -  AXA 

CNC stroje, s.r.o. , Hořovice 127 764,-- Kč. Nevyčerpané poskytnuté prostředky na stěhování SOU do nových 
dílen Tlustice ve výši 372 236,-- Kč byly zaúčtovány do dohadných položek. Tyto prostředky se souhlasem 
zřizovatele budou vyčerpány z důvodu prodloužení akce stěhování do února 2012 a po dokončení akce 
budou zúčtovány.

- příspěvek na zákonné revize pod UZ 00008 ve výši 70 000,-- Kč, k 31. 12. 2011 vyčerpáno na tuto 
položku 150 184,45 Kč.

- příspěvek na odpisy DHM v roce 2011 nebyl přidělen. K 31. 12. čerpáno 318 643,60 Kč.
   Rozdíl do výše schváleného odpisového plánu tj. 1 191,40 Kč je jako náhrada odpisů majetku 

využívaného v doplňkové činnosti školy.
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 byly pořízeny pouze nejnutnější položky a provedeny opravy zásadního významu 
pro provoz, např. z větších položek : 

1)   automatická pračka pro potřeby školy a ŠJ                                                        7  056,-- Kč

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl položky)
1)  oprava zařízení (lednice, mycího stroje, kopírovacího stroje, traktoru)        59 805,90 Kč
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2)  příprava na revize elektrického nářadí                                                                2 251,20 Kč
3)  servisní kontrola a oprava kotlů                                                                         16 212,--  Kč
4)  servis přístupového systému                                                                              10 131,46 Kč
5) servis a oprava vozidla „Multicar“                                                                      8 952,--  Kč
6) oprava hasících přístrojů                                                                                     16 053,70 Kč
7) čištění a oprava okapů, montáž okapnice – čp.100                                        6 600,--  Kč
8) zhotovení podávacího okénka do školní dílny Tlustice                                  5 436,--  Kč
9) el. zabezpečení v budově dílen Tlustice                                                           10 690,--  Kč
10) montáž podlahové krytiny v dílnách Tlustice                                                2 258,--  Kč
11) revize zařízení v úhrnné výši                                                                          150 184,45 Kč

20.1.3 Užití příjmů z pronájmu 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.
V listopadu 2011  pořízeno 

- repasovaná elektrická trouba ve výši 35 988,--  Kč 
-  6 ks 4 jídelního setu ve výši        47 218,-- Kč
Celkem vyčerpáno:                                                        83 206,-- Kč.

Usnesením RK č. 031-45/2011/RK ze dne 5. 12. 2011 byl schválen provozní záměr na opravu odvětrání 
sociálního zařízení ŠJ, evidenční č. akce 105 415 3144-2011/5023851 z neinvestičních prostředků 
200 000,-- Kč

Dle faktury SOREX s.r.o. Osov 2 za opravu vyčerpáno v 12/2011                      197 640,-- Kč. 

20.1.4  Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 31. 12. 2011:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné činily 108 675,-- Kč. Položky této skladby byly převážně 
splatné v 1/2012. Pohledávky pochází z daného účetního období až na pohledávky za stravné 3 žáků ZVŠ 
Hořovice a 1 žáka SOU z r. 2009 a 2010. Zaslané upomínky   adresáti nepřijali a vrátili zpět. Na tyto 
nevymahatelné pohledávky ve výši 2 892,-- Kč vytvořeny opravné položky.

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 nebylo k hodnocenému datu dosud 
pravomocně ukončeno. Byla udělena plná moc advokátu JUDr. Knížkovi k zpracování příslušné přihlášky do 
dědického řízení po panu Voříškovi. 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.

Dne 16. 2. 2012 proběhlo projednání dědictví po V. Voříškovi soudním komisařem. Majetek, který byl 
získán po prodeji věcí patřících do dědictví byl předmětem dobrovolné dražby. Z výčtu celkových 
pohledávek věřitelů s ohledem na stav aktiv V. Voříška bude naše pohledávka uspokojena jen z části. 
V souladu s platnými právními předpisy bude postupováno redukcí. Ohledně rozvrhového řízení vydá 
okresní soud usnesení, které doručí všem účastníkům řízení..

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: .................     59 603,30 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 nebytových prostor od
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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   …………………               32 123,-- Kč, z toho je pohledávka:   
- 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:  ………………….       75 249,96  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 čp.387, Hořovice. Pro neplnění dané 
smlouvy jsme byli nuceni od ní odstoupit a pohledávku jsme podstoupili Advokátní kanceláři Mgr. Renaty 
Wachtlové, Hořovice. 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 249,96 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za období 10-
12/11, splatná v 1/2012

Účet 31590 – Ostatní pohledávky:  ..............              67 631,69 Kč
Jedná se o refundaci mezd  12/2011 ve výši 39 466,-- Kč z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 1/ 2012.
- pohledávka vůči DČ ve výši 28 165,69 Kč – jedná se o náhradu režie doplňkové činnosti za 1-12/2011
___________________________________________________________________________
účet 32101 - Dodavatelé …........................................            436 398,-- Kč
Faktury z 12/ 2011,  uhrazené v 1/ 2012.
účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........           23 520,-- Kč
Faktury z 12/2011, uhrazené v 1/2012.
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………           77 418,92 Kč
Jedná se o -  odvod za nájemné nemovitostí za IV/Q ve výši  22 257,-- Kč
                 -  vratka příspěvku na nájemné ve výši                   28 498,92 Kč
                 -  vratka prostředků na stipendia ve výši                 26 600,-- Kč
                 -  vratka příspěvku na OPPP včetně odvodů                63,-- Kč
 __________________________________________________________________________

20.1.5  Investiční akce 

Schválené použití investičního fondu v r. 2012 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 31. 12. 2011 profinancováno celkem investičních prostředků 41 714 701,80 Kč.           
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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. Projekt na akci není k 31. 12. 2011 ukončen, předpokládá se 
ukončení v 2/2012. V současné době je stavba dokončena, zkolaudována, ale neproběhl dosud zápis do 
katastru nemovitostí. Co se týká strojního vybavení dílen očekáváme další plnění v r. 2012.

Investiční akce „ Přestavba DM na poedagog.-psychologickou poradnu“ Masarykova 387

Schválený investiční záměr ZK usnesením č. 43-16/2011 ZK ze dne 6.6.2011, evidenční č. akce 
1053111017-2011/5011633 ve výši 2 000 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

V roce 2011 čerpáno na projektovou dokumentaci ve výši 101 500,-- Kč. 

Investiční akce „ Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387“ (pozn. akce zahájena a provedena  
v 10-11/2012)

Schválený investiční záměr ZK usnesením č. 43-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011, evidenční č. akce 
1053111020-2011/5011636 ve výši 900 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

V roce 2011 nečerpáno. Pravděpodobně dojde k souběhu s  akcí „ Přestavba DM na pedag.-
psychologickou poradnu (Masarykova 387).

20.1.6  Provedení finančních kontrol v roce 2011

V průběhu roku 2011 nebyla provedena žádná finanční kontrola.

20.2  Zhodnocení stavu úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena k 30.6.2012

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

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

V roce 2012 k 30.6. činily celkové náklady hlavní činnosti 13 710 425,10  Kč, výnosy hlavní činnosti 12 910 
094,74 Kč včetně položek jak nákladových tak i výnosových na projekt EU. Organizace vykázala celkem 
záporný hospodářský výsledek ve výši  800 330,36 Kč. Finanční situace naší organizace není  uspokojivá. 
Nedostatek rozpočtových zdrojů pro zajištění chodu na běžný provoz organizace vyplývá ze stanoveného 
rozpočtu na rok 2012, který není dostačující, zejména na pokrytí nákladů související s přestěhováním 
učiliště do nového provozu dílen v Tlustici, jako jsou provedené revize, údržby strojů a doplatek energie za 
teplo v starém provozu SOU za I/Q ve výši cca 170 tis. Kč. K 30.6.2012 škola nezajistila krytí investičního 
fondu finančními prostředky ve výši vytvořených odpisů DHM za I. pololetí 2012 ve výši 477 905,-- Kč .  
Zřizovateli jsme podali žádost o přesun příspěvku na nájemné na rok 2012, který byl schválen ve výši 
669 980,-- Kč do běžných provozních výdajů  ve výši 395 tis. Kč. Pronajímané nemovitosti SOU Osek byly 
předány k 31. 3. 2012 ÚZSVM Praha a z toho důvodu jsme požadovali zřizovatele o tento přesun účelových 
prostředků na nájemné do provozu. V úpravě rozpočtu k 15.6.2012 nám bylo zohledněno proti naší žádosti 
pouze 195 tis. Kč.
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V projektu EU „ Novostavba výukového pavilonu dílen Tlustice“ je vykázán zisk ve výši 34 267,66 Kč. 
Projekt ještě k 30.6.2012 nebyl vyúčtován.  

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

Mzdy zaměstnanců hlavní činnosti původem SR  6 899 420,-- Kč 
(včetně OPPP a odstupného)
Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost dle § 192 ZP 13 444,-- Kč
Pojištění sociální a zdravotní hlavní činnosti původem SR 2 305 712,-- Kč
Příděl do FKSP: 68 988,-- Kč
Ostatní přímé výdaje (ONIV přímé) – (učební pomůcky, knihy, předplatné novin a časopisů, cestovné, 

náklady na DVPP, zákonné pojištění pracovních úrazů, odměny předsedů maturitní komise):                    
81 801,95 Kč

20.2.2  Zhodnocení stavu úkolů z vedlejší - doplňkové činnosti, povolené ve zřizovací listině školy

Celkové náklady DČ činily k 30.6.2012 273 743,42  Kč
Celkové výnosy DČ činily k   30.6.2012 497 980,93  Kč   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HV = Zisk +  224 237,51  Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento HV vznikl zejména následující činností :  
Ubytování osob na DM Masarykova 387:  +32 091,89 Kč 
Pořádání školení a kurzů: (svářečská škola SOU) : + 186 862,58 Kč
Pořádání kurzu v strojírenském oboru SOU : + 4 333,39 Kč
Výuka jízdy traktorem:  +3 714,96 Kč
Závodní stravování zaměstnanců jiných škol: -2 765,31 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM : + 224 237,51Kč

20.2.3 Zhodnocení stavu nákladů na vybavení, opravy a údržbu školy
V roce 2012 v rámci dotace na provozní výdaje ve výši 4 651 824,-- Kč nám byly zvlášť účelově přiděleny 

tyto finanční prostředky:
- příspěvek na podporu učňovského školství na období 1-6/2012 pod UZ 004 (stipendia)        
ve výši 152 600,-- Kč , vyčerpáno k 30.6. 2012  85 400,-- Kč.

– příspěvek na nájemné ve výši 274 980,-- Kč, by vyčerpán k 30. 6. 2012 ve výši  216 217,97 Kč.
– Příspěvek na odpisy DHM v roce 2012 nebyl přidělen. K 30. 6. bylo čerpáno 477 905,-- Kč.

Schválený odpisový plán na r. 2012 RK SK usnesením č. 032-13/2012/RK ze dne 2.4.2012 činí 877 428,-- 
Kč.

Z provozních prostředků bylo pořízeno, co se týče větších položek : 
1)   profilová deska                                                                15 322,-- Kč
2)   varný termos na kávu                                                        5 228,-- Kč
3)  stůl mycí dvoudřez                                                             13 920,-- Kč
4)  vysavač Rowenta                                                                 3 358,-- Kč
5)  žebřík hliníkový                                                                   2 799,-- Kč
6)  tiskárna HP                                                                          3 704,-- Kč

7) radio CD přehrávač Panasonic                                            2 229,-- Kč
8)

        Přehled oprav z provozních prostředků v rámci běžné údržby a oprav  (hl.položky)
                                           
1)  oprava zařízení (kuchyňská zařízení, kopírky, posilovací stroje) 14 722,-- Kč
2)  zhotovení přívodních kabelů pro učebnu PC                                        12 443,-- Kč
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3)  servisní kontrola a oprava kotlů ve ŠJ                                                    2  400,-- Kč
4)  provizorní připojení budov a vodoinstalatérské 

práce v areálu Tlustice       6 631,20 Kč
5) servis a oprava služebních aut                                                                  8  094,--  Kč
6) elektrorevize převezených a nainstalovaných strojů z SOU Osek      82 500,--  Kč
7) revize kotelny a kotlů v čp.100 a 387                                                      16 313,67 Kč          

20.2.4     Užití příjmů z pronájmu majetku na provoz:
UZ 040
Usnesením RK č. 15-08/2012/RK ze dne 20. 2. 2012  byly schváleny akce:  
- akce č. 105 415 3007-2012 - Výměna  podlah, nábytku a technického vybavení  z neinvestičních 

prostředků: 130 000,-- Kč 
Plánované čerpání:  -     na výměnu podlahové krytiny v učebně ICT v půdní vestavbě budovy 
na pořízení zvláštní skříně (tzv. „RACK“) pro umístění zařízení rozvodu počítačové sítě
na pořízení repasované výpočetní techniky – počítačové komplety
Byl podán provozní záměr ke schválení a po té budou čerpány prostředky z příjmu z pronájmu, tj. ve II. 

pololetí 2012.

20.2.5    Zhodnocení stavu pohledávek a závazků k 30. 6. 2012:

účet 31520 – Pohledávky za stravné a nocležné: …....................................     98 120,-- Kč. 
Položky této skladby jsou převážně splatné v 7/2012. Pohledávky pochází z daného účetního období až na 
pohledávky za stravné 3 žáků ZVŠ Hořovice a 1 žáka SOU z r. 2009 a 2010. Zaslané upomínky  nepřijali a 
vrátili se nám zpět. Na tyto nevymahatelné pohledávky ve výši 2 892,-- Kč vytvořeny opravné položky.

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.

Dne 16. 2. 2012 proběhlo projednání dědictví po V. Voříškovi soudním komisařem. Majetek, který byl 
získán po prodeji věcí patřících do dědictví byl předmětem dobrovolné dražby. Z výčtu celkových 
pohledávek věřitelů s ohledem na stav aktiv V. Voříška bude naše pohledávka uspokojena jen z části. 
V souladu s platnými právními předpisy bude postupováno redukcí. Ohledně rozvrhového řízení vydal 
okresní soud usnesení, které doručil všem účastníkům řízení. Z důvodu zůstatku na ú. po V. Voříška po 
uspokojení přednostních pohledávek bude naše pohledávka uspokojena poměrnou částí stanoveným 
koeficientem, a to ve výši 289 298,06 Kč. Prozatím tuto částku jsme ještě neobdrželi.

___________________________________________________________________________
Účet 31102 – Ostatní odběratele: ................. 38 524,70 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 nebytových 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 u 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   …………………  148 461,50 Kč, z toho je pohledávka:   
- Ubytování na DM z 1/2010 – M. Bajusz  ............ 3 671,-- Kč
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  Jedná se o zůstatek nevymahatelné pohledávky ubytovaného, bytem Somotor-Véč (Slovenská 
republika). Dle vyjádření advokátky Mgr. R. 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:  ………………….       76 792,16  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 1 792,16 Kč – jedná se o náhradu nákladů za použití os. aut v DČ za období 4-
6/12, splatná v 7/2012

Účet 31590 – Ostatní pohledávky:  ......................... 10 028,-- Kč
Jedná se o refundaci mezd  6/2012  z doplňkové činnosti. Uhrazeno v 7/ 2012.
___________________________________________________________________________
Účet 32101 - Dodavatelé …........................................            125 007,46 Kč
Faktury z 6/ 2012,  uhrazené v 7/ 2012.
účet 32190 - Dodavatelé doplňkové činnosti …..........             17 092,22 Kč
Faktury z 6/2012, uhrazené v 7/2012.
Účet 34901 -Odvody do rozpočtu zřizovatele ………           14 943,-- Kč
Jedná se o odvod za nájemné nemovitostí za II/Q.
__________________________________________________________________________

20.2.6 Investiční akce 

Schválené použití investičního fondu v r. 2012 celkem: 83  000,-- Kč

Usnesením č. 048-06/2012/RK ze dne 6.2.2012 rada kraje schválila užití IF na nákup myčky do školní 
jídelny do výše 41 tis. Kč a na přeložku vedení elektrické energie do výše 42 tis. Kč.

Čerpání:
V 2/2012 byla pořízena myčka na nádobí do výdejny jídel v dílnách Tlustice ve výši 40 920,-- Kč – viz fa č. 
12046 ze dne 22.2.2012-  dodavatel Vladimír Ungr, Chaloupky

V 4/2012 byl zřízen přívod elektrické energie do starých objektů Tlustice ve výši 42 000,-- Kč 
- viz fa č. 120100125 ze dne 30.3.2012 – dodavatel ELPIS elektro s.r.o., Hořovice

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

K 30. 6. 2012 profinancováno celkem investičních prostředků 43 080 999,40 Kč.
           
V květnu 2012 byla vypracována 2. monitorovací zpráva a odevzdána 25. 5. 2012. Na základě 1. 

monitorovací zprávy jsme v dubnu 2012 obdrželi vrácené investiční a neinvestiční prostředky, tím byla 
snížena půjčka vůči KÚSK. V měsíci dubnu ještě proběhly zbývající platby za strojní vybavení a od KÚSK jsme 
obdrželi zbývající prostředky na dofinancování a předfinancování projektu.

V současné době je stavba dokončena, zkolaudována a předána do používání. K 13.4.2012 byla 
nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. 
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Investiční akce „ Přestavba DM na pedagog.-psychologickou poradnu“ Masarykova 387

Schválený investiční záměr ZK usnesením č. 43-16/2011 ZK ze dne 6.6.2011, evidenční č. akce 
1053111017-2011/5011633 ve výši 2 000 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

V roce 2011 čerpáno na projektovou dokumentaci ve výši 101 500,-- Kč.
 
Vzhledem ke zjištění stavu nabízeného výtahu, který neodpovídá stanoveným normám a bezpečnosti na 

základě vypracované projektové dokumentace oznámil tuto skutečnost ředitel školy na KÚSK k posouzení. 
Schválená částka  ve výši 2 000 000,-- Kč tudíž nebude postačovat na realizaci této akce. 

Investiční akce „ Rekonstrukce střechy budovy školy Masarykova 387“

Schválený investiční záměr ZK usnesením č. 43-16/2011/ZK ze dne 6.6.2011, evidenční č. akce 
1053111020-2011/5011636 ve výši 900 000,-- Kč z investičních prostředků kraje.

V roce 2011 a v I. pololetí 2012 zatím nečerpáno. Zahájeno v 10/2012. 

Investiční akce „ Přestavba a rekonstrukce objektů Tlustice č.p. 28 pro školské potřeby“

Usnesením č. 62-21/2012/ZK ze dne 19. 3. 2012 byla schválena investiční akce č. 105 341 1001-
2012/31/2012/I-ŠKO ve výši 2 236 530,-- Kč z investičních prostředků kraje.

Prozatím neproběhla realizace této akce.

20.2.7  Provedení finančních kontrol v roce 2012

Ve dnech 1. 2. do 3. 2. 2012 byla provedena veřejnosprávní  kontrola na základě protokolu č. 1/S/2012. 
Kontrolované období od 1.1.2011 do 31.12.2011.  Protokol č. 1/S/2012 ze dne 13.2.2012

Kontrolou byl zjištěn nesoulad stavu účtu FKSP a stavu běžného účtu FKSP. Nepokrytí okruhu FKSP jsme 
zanášeli po dobu 10 let (doba povinné archivace dokladů) do komentáře k protokolu o vazbách. Vyjádřením 
kontrolované osoby k protokolu č. 1/S/2012 o výsledku veřejnosprávní kontroly budeme nadále 
zdůvodňovat v souladu se zákonem 563/1991 v platném znění v příloze č. 5 A.6 až do doby vyřešení 
postupu ve věci krytí FKSP. Nesoulad finančního krytí a stavu účtu FKSP není věcí kontrolované organizace. 
Nesoulad vznikl k 1.8.1999 při sloučení ŠS Hořovice Tlustice se SZeŠ Hořovice z rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 
26418/99-II/2 ze dne 28.6.199, kde se uvádí, že právní následník organizace slučované je povinen převzít 
všechna práva, povinnosti a závazky organizace slučované tím, že účetnictví slučované organizace bylo 
začleněno převodovým můstkem do účetnictví SZeŠ Hořovice, IČ 47558504.

Nepokrytí bývalým ŠS Hořovice činí 569 948,42 Kč.

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



20.2.8 Základní údaje o hospodaření školy na konci rozpočtového roku 2011 











20.2.9 Základní údaje o hospodaření školy v polovině rozpočtového roku 2012 
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20.3  Zpráva o činnosti školní jídelny za školní rok 2011/2012

    Ve školním roce 2011/2012 se ve školní jídelně stravovalo celkem 271 strávníků ( žáků, studentů a 
zaměstnanců ). Z toho bylo 14 strávníků celodenně stravovaných. Celodenní strava se skládá ze snídaně, 
přesnídávky, oběda a večeře. Z naší školy a učiliště se stravovalo 167 strávníků. Dále se u nás stravovali žáci 
1. stupně a 2. stupně základních škol v počtu 41 žáků.

    Pro strávníky Základní školy Žebrák se připravovaly přesnídávky a obědy ve 3 věkových kategoriích 
( děti 7 – 10 let, 11 – 14 let, 15 let a více ), na základě  každodenního nahlašování dle skutečného počtu 
strávníků na daný den a výběru dle jídelního lístku. Jídla si dováželi zaměstnanci této školy ve speciálních 
termonádobách, které splňují hygienické požadavky.

    Žáci Základní školy Hořovice ( také ve 3 věkových kategoriích ) se stravovali přímo v naší školní jídelně, 
kde měli možnost vybírat jídla na objednávkovém boxu, a také využívali hojně internetové objednávání. 

    V druhé polovině tohoto školního roku se otevřelo nové pracoviště v Tlustici. V 1. pololetí se dovážela 
jídla ještě do Oseka, ve 2. pololetí již na pracoviště v Tlustici. Pro učně a mistry odborného výcviku se 
dováželo cca 30 obědů. I zde se jídla dovážela v termonádobách, kde se udržuje předepsaná teplota během 
převozu ( hygienické normy ).

Ve školním roce 2011/2012 jsme vařili pro 48 zaměstnanců naší školy a nepravidelně pro 5 pracovníků 
cizích škol.

    Ve školní jídelně bylo v roce 2011/2012 zaměstnáno 6 pracovnic ) vedoucí jídelny, 2 vyučené kuchařky, 
2 pomocné síly, 1 pracovnice  na 0,3 úvazku – výdej obědů v učilišti. Přepočet na plně zaměstnané činí 5,3.

    V tomto roce byla provedena oprava klimatizace firmou SOREX , a následné vymalování všech prostor. 
V 1. etapě byla vymalována jídelna, v etapě 2. kuchyně a všechny ostatní prostory.

Z provozních opatření za rok 2011/2012:
oprava klimatizace           197.640,- Kč
nákup 6 ks jídelní set         47.218,- Kč
opravy kuch. zařízení         20.422,- Kč
pec el. třítroubová              35.988,- Kč

Pravidelně se prováděla preventivní deratizace, běžné opravy, revize. 

                                                                                                 Ivana Dlouhá, vedoucí ŠJ

20.4 Zpráva o činnosti domova mládeže ve školním roce 2012/2013 
(Bc. Jana Tkáčová)

Do domova mládeže zařazujeme žáky na základě přihlášek. S možností ubytování jsou noví žáci 
seznamováni při přijímacím řízení na střední školu. Studenti postupující do vyšších ročníků se přihlašují do 
konce dubna.

V Domově mládeže bylo ve školním roce 2011 - 2012 ubytováno celkem 16 žáků. Z uvedeného počtu bylo 
14 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  dvě a jsou ubytovávány v  druhém patře budovy 
v pravém křídle.

V oblasti využívání volného času, kulturního a společenského vyžití a také k relaxaci studentů lze za 
školní rok 2011 -2012 uvést následující:

V rámci  volnočasových  aktivit  je  využívána  klubovna,  která  je  rozdělena  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 
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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, petang, venkovní gril a zahradní sprchu.

Za přispění Rady rodičů při  SOŠ a SOU Hořovice v tomto roce  bylo zakoupeno počítačové vybavení. 
Bohužel  počítačové  vybavení  v domově  mládeže  je  pořád  značně  zastaralé  a  potřebuje  nutně 
zmodernizovat. Je nutná postupná obměna nábytku, které postupně začíná dosluhovat.

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. 

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. 

V  dílně  studenti  vyrábějí  různé  drobné  užitkové  a  dekorativní  předměty,  což  přispívá  jak  k  rozvoji 
manuální zručnosti, tak i k rozšíření  estetického cítění a také k výzdobě a k větší útulnosti domova mládeže.

Snažíme se, aby studenti přispívali  k ochraně životního prostředí.  A to tím, že se starají  o venkovní i 
vnitřní rostlinstvo, zvířata. Třídí se odpad, snažíme se aby si žáci studenti uvědomili potřebu péče o životní  
prostředí.

Z hlediska 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.  Na domově mládeže byl uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenise a elektronických šipkách., dále  
turnaje   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. Výchovná práce je zaměřena především v počátcích školního roku 
na žáky I. ročníků a jejich adaptaci. Dítě v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím. Změnilo nejen 
typ školy, kterou navštěvovalo,  ale také částečně i  rodinné a sociální prostředí.  Je nutné zaměřit se na  
dodržování vnitřního režimu, který se odlišuje od režimu domácího, je nutné osvojit  si  nový přístup ke 
studiu, tzn. pravidelnou každodenní přípravu do vyučování. Musí navázat nové sociální vztahy, naučit se  
samostatnosti a odpovědnosti. Celkově adaptaci prostředí zvládají žáci v  průběhu jednoho až dvou měsíců. 
Působíme  také  preventivně  v oblasti  civilizačních  nemocí,  podporujeme  správné  stravovací  návyky  a 
zdravou výživu. Pro studenty jsou pořádány různé společenské hry, přednášky, zveme zajímavé hosty, které 
studentům vypráví o své práci. Snažíme se zařazovat společenské aktivity, hry, které jsou zaměřeny  na  
kladné ovlivňování  morálních vlastností, vztahu k druhým osobám, společenskému jednání a vystupování. 
Věnujeme se zvýšeně studijní  přípravě slabších žáků. Je výrazně pozitivním momentem, je-li  vychovatel 
informován o současném stavu prospěchu, neboť mu to umožní včas a adekvátně na tuto situaci reagovat.  
Bohužel, ne vždy tomu tak je.

Ze strany vychovatelů  je  věnována maximální  péče o celkový rozvoj  osobnosti  studentů a to jak  po 
duševní, tak i tělesné stránce.  To vše přispívá k budování si vlastního charakteru a kladného postavení ve 
společnosti.

                                                                                            Zpracovala: Bc. Jana Tkáčová
                                                                                                                ved. vychovatelka
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21. Závěr

Hodnocení školní rok lze nazvat zlomovým. Zásadním posunem školy bylo ukončení realizace projektu 
nových dílen a zahájení výuky s využitím nejmodernějších technologií, používaných v regionu. 

Určitá omezení přinesl úsporný rozpočet a omezené finanční prostředky. Škola přijala opatření k 
zásadním úsporám v provozních i osobních výdajích. Trvalým problémem je obecný nedostatek žáků, přesto 
se škole podařilo naplnit tři třídy prvních ročníků maturitních oboru a jednu zcela naplněnou třídu oborů s 
výučním listem. Trvalá intenzívní spolupráce se sociálními partnery školy tak pomohla propagaci kvalitních 
vzdělávacích programů. 

Škola se zapojila do četných projektů jako partner, podala a realizuje též vlastní projekt OPVK 1.5 „Peníze 
středním školám“

Podařilo se rovněž zajistit pro příští školní rok investiční a provozní prostředky na zásadní opravy budov – 
zřizovatel poskytl dotace na výměnu oken a rekonstrukci střechy školních budov. 

Cílem následujícího období je přinejmenším udržet kvalitu poskytovaného vzdělávání a dále zkvalitnit 
materiální podmínky pro činnost organizace. Ve spolupráci se sociálními partnery připravuje škola nový 
unikátní školní vzdělávací program v rámci oboru Nástrojař – technik kompozitních materiálů k výuce od 
1.9.2013. 

V oblasti ekonomiky se v roce 2012 podařilo dobře zapojit doplňkovou činnost školy s cílem zlepšení 
financování organizace jako celku a otevření služeb škol veřejnému a podnikovému prostoru. 

Datum zpracování zprávy:                           

Školská rada projednala výroční zprávu dne : 

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

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

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

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

Podpis ředitele a razítko školy:
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