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A.

Charakteristika školy

Název školy

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Adresa školy

Kostelní l29, 348 15

Právní forma

příspěvková organizace

Zřizovatel

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00

Zřizovací listina

vydaná Plzeňským krajem dne 31. srpna 2001, č. j. 51/01

IČO školy

48 326 437

IZO školy

600 009 971

Telefon:

374 750 511

Fax:

374 750 523

E-mail:

sekretariat@sszplana.cz

Internet:

www.sszplana.cz

Ředitel školy:

Mgr. Josef Mára

Zástupci ŘŠ:

Mgr. Dana Buchartová

Planá

Ing. Petra Pechová
Mgr. Miroslav Pelán

2

Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2019)
Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

280

75

Domov mládeže
Celkem

Název součásti

Kapacita
součásti

Střední škola
Základní škola

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

244

36

30,2581

29

24,4017

48

38

10

8,0949

8

6,485

146

38

33

5

2,3303

3

2,500

604

366

315

51

40,6833

40

33,2502

Školní rok 2019/2020
Naše škola má dvě součásti: základní školu a střední školu živnostenskou.
Základní škola je úplná, tj. člení se na 1. a 2. stupeň. V tomto školním roce ji
navštěvovalo 38 žáků. Na prvním stupni jsou dvě třídy: je spojený 1. a 2. ročník, dále je
spojený 3., 4. a 5. ročník. Na druhém stupni jsou naplněny tři třídy: 6. a 7. ročník, dále je
spojený 8. a 9. ročník. Dále je jedna třída se žáky se speciálním vzdělávacím programem.
Průměrný počet žáků na třídu je 7,6. Celkem 29 žáků je ve věkové kategorii 6 – 14 let,
zbývajících 9 žáků je ve věkové kategorii 15 – 18 let. Z uvedeného počtu žáků je 31 s lehkým
mentálním postižením a 7 s mentálním postižením středním.
Prostorové vybavení a materiální podmínky jsou na vysoké úrovni a plně vyhovují
podmínkám školy.
Přehled oborů vzdělání ZŠ:
Vzdělávací program zvláštní školy č. j. 22980/97-2
ŠVP „Živá škola – škola pro život “
ŠVP „Škola hrou“
Absolventi základní školy:
Celkem 7 absolventů školy, 6 přijato ke studiu do učebních oborů, 1 žák přihlášku nepodal.
Střední škola připravuje žáky na výkon budoucího povolání v učebních oborech, dále na
pokračování v nástavbovém studiu s cílem získání maturity a pro výkon některých činností
v terciální sféře.
Převážná část žáků střední školy se po získání výučního listu uplatňuje v praxi, úspěšní
absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou s cílem
získat úplné střední vzdělání.
Výuka ve střední škole je rozdělena na teorii a praxi. Teoretická výuka probíhá ve škole,
praktická výuka na odborných pracovištích. Odborná pracoviště máme vlastní a cizí (smluvně
zajištěná). Rozdělení výuky na teorii a odborný výcvik je odlišné podle oboru vzdělání – je
dáno učebními dokumenty, každý obor má svůj Školní vzdělávací program.
Při vyučování cizímu jazyku se dle počtu žáků třídy dělí na skupiny. Při organizaci
teoretického vyučování v souladu s učebním plánem se dělí třídy na skupiny i při výuce cizího
jazyka, administrativě skladování a výpočetní technice. V tělesné výchově jsou žáci dle
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možností rozděleni do skupin podle pohlaví. Počet skupin a počet žáků ve skupině je určen
podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na
bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků.
Při organizaci odborného výcviku jsou žáci rozděleni do skupin v souladu s platnými
předpisy.
Právo studovat na naší škole mají žáci a další uchazeči podle schopností, vědomostí, zájmu a
zdravotní způsobilosti, kteří ukončili povinnou školní docházku.
Výuka ve střední škole je organizována jako denní studium, v rámci kterého je možný přestup
na jinou školu nebo opakování ročníku. Kromě denní formy studia máme jednu třídu
dálkového nástavbového studia.
Denní studium v učebních oborech je ukončeno závěrečnou zkouškou, která je zahájena
v prvním týdnu měsíce června a skládá se ze tří částí: písemné, praktické a ústní zkoušky před
zkušební komisí. Úspěšný žák získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Nástavbové studium je ukončeno maturitní zkouškou.
Všichni úspěšní absolventi školy získají spolu s vysvědčením také Europass, tj. doklad
o vzdělání v německém nebo anglickém jazyce, uznávaný v rámci zemí Evropské unie.
Organizace školního roku 2019/2020
1. Vyučování, prázdniny:
- zahájení vyučování
- ukončení pololetí
- prázdniny:
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní
2. Termíny PR SŠŽ:
hodnotící za I. čtvrtletí
klasifikační za I. pololetí
hodnotící za III. čtvrtletí
klasifikační za II. pol.
a) pro vycházející žáky
b) pro ostatní žáky

PO 02. 09. 2019
I. pol. v ČT 30. 01. 2020
II. pol. v ÚT 30. 06. 2020
ÚT 29. 10. 2019 a ST 30. 10. 2019
PO 23. 12. 2019 – PÁ 03. 01. 2020
PÁ 31. 01. 2020
17. 02. 2020 – 23. 02. 2020
ČT 09. 04. 2020
ST 01. 07. 2020 – PO 31. 08. 2020
ÚT 19. 11. 2019 od 14 hod.
ÚT 28. 01. 2020 od 14 hod.
ÚT 07. 04. 2020 od 14 hod.

Termíny PR ZŠ:
ČT 21. 11. 2019
ČT 23. 01. 2020
ČT 16. 04. 2020
ČT 18. 06. 2020

ÚT 26. 05. 2020 od 14 hod.
ÚT 23. 06. 2020 od 14 hod.

3. Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
PO 01. 06. 2020
praktická zkouška
ÚT 02. 06. – PO 08. 06. 2020 (dle rozpisu jednotlivých tříd)
ústní zkouška
PO 15. 06. – ÚT 16. 06. 2020 (dle rozpisu jednotlivých tříd)
volno na přípravu ZZ
09. 06. – 12. 06. 2020
náhradní termín ZZ
02. 09 - 11. 09. 2020
5. Vydání vysvědčení:
Pro vycházející žáky
Předání výučních listů

PO 01. 06. 2020
ČT 18. 06. 2020

Pro ostatní žáky ÚT 30. 6. 2020
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B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2018/19

2019/20

Podnikání – denní forma

64-41-L/51

60

ne

ne

Podnikání – dálková forma

64-41-L/51

80

ano

ano

Cukrář

29-54-H/01

90

ano

ano

Spojový mechanik

26-59-H/01

36

ano

ano

Ošetřovatel

53-41-H/01

102

ano

ano

Operátor skladování

66-53-H/01

90

ano

ano

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

45

ano

ano

Zednické práce

36-67-E/01

45

ano

ano

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce 65-51-E/01

72

ano

ano

Pečovatelské služby

75-41-E/01

48

ano

ano

Provozní služby - pokojská

69-54-E/01

60

ano

ne

Základní škola:
Název oboru

Číslo oboru

Kapacita

Základní škola

79-01-C/01

75

Základní škola speciální

79-01-B/01

15

Počet tříd a žáků – základní škola
Součást
Základní škola

Počet tříd

Počet žáků

Průměr žáků na třídu

5

38

7,6

5

Počet tříd a žáků (včetně žáků závěrečných ročníků) – střední škola
Kód a název oboru

Počet žáků
denního studia

Počet žáků dálkového
studia

k 31. 8.
2020

63-41-L/51
Podnikání – dálkové

--

--

23

16

1

66-53-H/01
Operátor skladování

46

40

--

--

1,8

53

44

--

--

2,35

24

22

--

--

0,92

26-59-H/01
Spojový mechanik

23

22

--

--

0,93

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

22

20

--

--

2,11

36-67-E/01
Zednické práce

7

7

--

--

0,39

65-51-E/01
Kuchařské práce

38

36

--

--

2,78

5745-41-E/01
Pečovatelské služby

8

5

--

--

0,72

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

0

0

--

--

0,00

221

196

23

16

29-54-H/01
Cukrář
53-41-H/01
Ošetřovatel

Celkem

k 30. 9.
2019

k 31. 8.
2020

Počet tříd

k 30. 9.
2019

1 dálková
12 denní

Z uvedených 13 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 9 tříd víceoborových:
1. ročník:
malířské práce + zednické práce; spojový mechanik + operátor skladování;
ošetřovatel + cukrář
2. ročník:
cukrář + ošetřovatel; kuchařské práce + pečovatelské služby; spojový
mechanik + operátor skladování; kuchařské práce + malířské práce
3. ročník:
operátor skladování + ošetřovatel; kuchařské práce a pečovatelské služby
Počet tříd a žáků v jiných formách studia (včetně žáků závěrečných ročníků)
Počet žáků v jiných formách studia
Kód a název oboru

63-41-L/524
Podnikání (dálkové studium)

k 30. 9.
2019

forma
studia

k 31. 8.
2020

forma
studia

23

Dálk.

16

Dálk.

6

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

19

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2019/2020
Personální složení k 30. 9. 2019
Pedagogičtí pracovníci
Provozní pracovníci

učitelé
asistenti pedagoga
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

37
3
5
4
2
3
1

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
4
31 – 40 let
4
41 – 50 let
12
51 – 60 let
11
nad 60 let
9
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 49,6 let.
mužů
17
žen
23
Pracující důchodci:
starobní
invalidní

7
4

Vedení školy a školských zařízení
Ředitel školy
Zástupce pro teoret. vyučování v SŠ
Zástupce pro ZŠ
Zástupce pro odborný výcvik
Vedoucí OP Jateční
Vedoucí ekonomického úseku
Vychovatel DM

Mgr. Josef Mára
Mgr. Dana Buchartová
Mgr. Miroslav Pelán
Ing. Petra Pechová
Jindřich Kovárník
Alena Gabčová
Bc. Jan Veselý

Výchovné poradenství a ICT
Výchovná poradkyně SŠ
Výchovná poradkyně ZŠ
Metodik prevence SŠ
Metodik prevence ZŠ
Koordinátor ICT SŠ
Koordinátor ICT ZŠ

Mgr. Anežka Chládková
Mgr. Helena Popelková
Bc. Andrea Hušková
Mgr. Helena Popelková
Václav Špryňar
Mgr. Marián Gossányi
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Pedagogický sbor 2019/2020
Silvie Biroščáková

ZŠ

učitelka

Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

učitel

Bc. Jan Veselý

ZŠ, DM

asistent pedagoga; vychovatel; učitel

Jana Větrovská

ZŠ

asistent pedagoga

Markéta Vyhnálková

ZŠ

učitelka

Mgr. Miroslav Pelán

ZŠ

učitel; ZŘ

Mgr. Helena Popelková

ZŠ

učitelka

Mgr. Dana Buchartová

SŠŽ

anglický jazyk, německý jazyk; ZŘ

Ladislav Bernard

SŠŽ

odborný výcvik oboru zednické práce

Jiří Brabec

SŠŽ

odborné předměty oboru cukrář

Ing. Luboš Bublík

SSŽ

odborné předměty stavební

Jana Čuteková

SSŽ

asistent pedagoga

Jaroslav Devera

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Hana Doležalová

SŠŽ

odborné předměty – pečovatelské služby, odborný výcvik

Fatrová Michaela

SŠŽ

asistent pedagoga

Mgr. Lenka Filgásová

SŠŽ

německý jazyk

Ing. Iva Holá

SŠŽ

odborné předměty oboru kuchařské práce

Bc. Andrea Hušková

SŠŽ

odborné předměty oboru ošetřovatel

Mgr. Anežka Chládková

SŠŽ

český jazyk, dějepis, psychologie

Chválová Jana

SŠŽ

Odborný výcvik oboru cukrář

Ing. Sylva Kapolková

SŠŽ

účetnictví, administrativa skladování, ekonomika

Ing. Vladimír Kasík

SŠŽ

německý jazyk, ekonomické předměty

Jindřich Kovárník

SŠŽ

odborný výcvik – stavební obory

Mgr. Josef Mára

SŠŽ

občanská výchova, občanská nauka

Mgr. Marie Márová

SSŽ

všeobecně vzdělávací předměty

Monika Němcová

SŠŽ

odborné předměty a odborný výcvik – cukrář

Jaroslav Paroubek

SSŽ

odborný výcvik – spojový mechanik

Ing. Alexandra Pilná

SŠŽ

odborné předměty – stavební obory

Ing. Petra Pechová

SŠŽ

odborné ekonomické předměty
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Bc. Ladislava Petříková

SŠŽ

odborný výcvik – kuchařské práce, odborné předměty

František Polánka

SSŽ

tělesná výchova

Kateřina Poncarová

SŠŽ

asistent pedagoga

Jana Skálová

SŠŽ, DM

asistent pedagoga, vychovatelka DM

Václav Špryňar

SŠŽ

informační a komunikační technologie

Ing. Miroslav Svítek

SŠŽ

informační a komunikační technologie

Alois Vávra

SŠŽ, DM

odborný výcvik – kuchařské práce; vychovatel

Věra Vobořilová

SŠŽ

odborné předměty - pečovatelské práce

Václav Zahradník

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Mgr. Petr Zeidler

SŠŽ

všeobecně vzdělávací předměty

Tomáš Zeithammel

SŠZ

odborné předměty – spojový mechanik

Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2020
Počet pracovníků celkem

Fyzický počet pedagogických
pracovníků se vzděláním

Z toho pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Průměrná délka
pedagogické praxe za
všechny ped. prac.

56

45,4227

46

36,5102

19

27

13,29

Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků, výuky a délky praxe včetně osobních údajů je
uložen u mzdové účetní v uzamčené skříni a není zveřejňován.
Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu školního roku:

33 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:

45 pedagogických pracovníků

Mimo tento počet proběhlo i školení Microsoft 365, kterého se zúčastnili všichni pedagogičtí
pracovníci.
Obsah vzdělávacích akcí:
-

Seminář výchovných poradců
Schůzka školních metodiků prevence
Gastronomické workshopy a semináře
Odborné semináře pro učitele dle oborů
Změny v právních předpisech
Komunikace s partnery
Workshopy pro ZŠ
Profesní průprava ZŘ
Emoční porucha a poruchy chování
Psychohygiena PP
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-

Mezilidské vztahy, prevence AIDS
Kybernetická bezpečnost
Aktuální školská legislativa v plánování a školské dokumentaci

Učitelé mají téměř neomezené možnosti při obstarávání odborné literatury pro výuku a
vlastní studium.

Plnění plánu personálního rozvoje
Kromě účasti pedagogických pracovníků na akcích organizovaných akreditovanými školicími
středisky, si někteří pedagogičtí pracovníci doplňují své vzdělání souvislým studiem.
Ve školním roce 2019/2020 studovali:
Bc. Andrea Hušková

Univerzita Karlova, magisterské studium, pedagogická fakulta, Praha;
Studium úspěšně ukončeno v červnu 2020.

Bc. Ladislava Petříková Univerzita Karlova, magisterské studium, pedagogická fakulta, Praha
Markéta Vyhnálková ZČU Plzeň, fakulta pedagogická, magisterské studium učitelství pro
1. stupeň
Jaroslav Paroubek

KCVJŠ Plzeň, studium pedagogiky (DPS), úspěšně ukončeno
6. června 2020

Tomáš Zeithammel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická
fakulta

Plán pro příští školní rok
–

nadále bude podporována účast na akcích KCVJŠ, NIDV a jiných akreditovaných
kurzech
– naplňování cílů ve zvyšování počítačové zdatnosti pedagogických pracovníků
podpora dalších studijních aktivit pedagogických pracovníků, především podporováno
studium na VŠ
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D.

Údaje o přijímacím řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku učebních oborů vzdělání na šk. rok 2019/2020:
Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů
Počet přihlášených žáků
Kód a název oboru
1. kolo

další kola

Počet žáků, kteří
skutečně nastoupili
k 30. 9. 2019

Počet odvolání
proti nepřijetí

64-41-L/524
Podnikání - denní

5

0

19

0

64-41-L/524
Podnikání - dálkové

0

0

0

0

66-53-H/01
Operátor skladování

33

3

21

0

53-41-H/01
Ošetřovatel

14

2

10

0

36-57-E/01
Malířské a natěr. práce

12

5

9

0

36-67-E/01
Zednické práce

11

2

10

0

65-52-E/01
Kuchařské práce

16

3

17

0

75-41-E/01
Pečovatelské služby

4

0

0

0

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

1

0

8

0

43

5

22

0

23

1

14

0

6

1

6

0

3

0

0

0

171

22

136

0

29-54-H/01
Cukrář
26-59-H/01
Spojový mechanik
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá
36-64-E/01
Tesařské práce
Celkem

Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou
Počet absolventů celkem
(jen SŠŽ)

Podali přihlášku na SŠ – obor s maturitou, včetně
nástavbového studia

54

15
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E.

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Prospěch žáků
Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)
DENNÍ STUDIUM

Počet žáků
SŠ

Žáci celkem (k 31. 8. 2020)

ZŠ

V%
Celkem

SŠ

ZŠ

196

38

234

100

100

46

9

55

23,47

23,68

145

29

174

73,98

76,32

Neprospěli

4

0

4

2,04

0

Neklasifikováni

1

0

1

0,51

0

Žáci vyloučení ze studia

0

0

0

0

0

21

0

21

X

X

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

Výsledky maturitních zkoušek
Maturitní zkouška
Součást – kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním opravném
termínu

Podnikání – denní forma

0

0

0

0

0

Podnikání – dálková forma

0

0

0

0

0

Celkem škola

0

0

0

0

0

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru

66-53-H/01
Operátor skladování

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním –
opravném
termínu

17

3

14

0

4

53-41-H/01
Ošetřovatel

7

4

3

0

0

65-51-E/01
Kuchařské práce

6

1

5

0

1

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

4

0

4

0

0

75-41-E/01
Pečovatelské služby

3

0

3

0

0

29-54-H/01
Cukrář

17

4

13

0

1

Celkem

54

12

42

0

6

12

Chování a docházka žáků (jen za denní formu studia, včetně tříd závěrečného ročníku)
Absence
Součást

omluvená

Chování
neomluvená

celkem

na žáka

celkem

na žáka

SŠ

20.560

104,9

767

3,91

ZŠ

2.288

60,21

88

2,32

13

Snížený
2. stupeň
z chování
2
2

Snížený
Podmíněně
Vyloučeni
3. stupeň
vyloučeni
z chování
0

5

0

0

0

0

F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovného poradenství na SŠ
Uplynulý školní rok byl opět zahájen adaptačními kurzy pro žáky 1. ročníků. Chlapci a
děvčata jednotlivých tříd v rámci vždy dvoudenního pobytu v areálu domova mládeže plnili
úkoly, které pro ně připravila externí pracovnice PPP Tachov Bc. Veselá. Zároveň byli také
přítomni třídní učitelé, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Žáci stejně jako
vloni přenocovali pod dohledem vychovatelů na domově mládeže. Strava byla opět zajištěna
ve Stravbytu, čili opět v areálu DM. Celý kurz byl zase všemi zúčastněnými stranami
hodnocen velmi kladně.
V rámci úvodních hodin českého jazyka žáci prvních ročníků tradičně absolvovali návštěvy
školní knihovny, během nichž byli seznámeni s organizací této knihovny a systémem
vypůjčování knih. Největší zájem byl pochopitelně o beletrii s protidrogovou tématikou.
V listopadu proběhl každoroční Den otevřených dveří. Konal se v podstatě za běžného
provozu, takže zájemci mohli navštívit jakoukoliv vyučovací hodinu.
Škola se opět zapojila do charitativních akcí.
V rámci činnosti výchovné poradkyně byli žáci oborů „E“ a „H“ průběžně seznamováni
s dalšími možnostmi studia. Zejména u žáků 3. ročníků je velký zájem o denní nástavbové
studium, obor Podnikání.
Protože činnost školy byla ovlivněna situací související s Covid – 19, lze hodnotit klasickou
činnost v oblasti výchovného poradenství v rámci přímé práce se žáky do 10. 3. 2020. Do této
doby bylo tady svoláno 14 výchovných komisí, na nichž se řešila zejména neomluvená
absence.
Po celý školní rok trvala spolupráce s OSPOD a Policií ČR. Pokračovala spolupráce
s pedagogicko-psychologickými poradnami a SPC. Jednalo se zejména o doporučení pro žáky
se speciálními vzdělávacími opatřeními a následná realizace a dodržování podpůrných
opatření. Ve spolupráci s pracovníky těchto institucí probíhalo i následné vyhodnocení
podpůrných opatření.
Průběžně probíhal nábor nových žáků. Zejména se osvědčily workshopy připravené pro
aktivní zapojení zájemců z řad žáků základních škol.
Primární prevence rizikového chování ve škole
Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací.
Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily programy:
ACET – mezilidské vztahy, prevence přenosu AIDS
Bílý kruh bezpečí – domácí násilí
Policie ČR – šikana, kyberšikana, trestní odpovědnost mládeže
Vlastní preventivní programy:
Adaptační kurzy pro první ročníky, všichni žáci školy filmové představení ABSTINENT a
k němu pracovní listy ohledně prevence závislosti na alkoholu.
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Výchovné poradenství na ZŠ
Stejně jako v uplynulém roce byla hlavní náplní výchovného poradce ve šk. roce 2019/2020
pomoc při výběru vhodného učebního oboru vycházejícím žákům, poskytováním aktuálních
informací žákům a jejich rodičům. Střední škola živnostenská organizovala informační
schůzky pro výchovné poradce i rodiče formou „Dnů otevřených dveří“.
Výchovný poradce se zúčastnil pracovních seminářů na SŠŽ Planá, poradce poskytoval
potřebné informace v orientaci na budoucí povolání také žákům nižších ročníků. Průběžně
spolupracoval s ostatními vyučujícími, rodiči a pracovnicemi odboru sociálních věcí Tachov a
Stříbro v prevenci a při řešení konfliktních situací s problémovými žáky, zejména při prevenci
sociálně patologických jevů.

Minimální preventivní program na ZŠ
Program byl ve všech bodech průběžně splněn. Tyto body jsou začleněny do všech předmětů,
zejména však do Ov, Př, Ch. Školní metodička prevence se zúčastňovala všech obvyklých
kurzů a seminářů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Na pedagogických
radách je řešena prevence v této oblasti a vyučující jsou seznamováni s novými trendy
v programu a jeho plněním.
Spolupracovala s výchovnou poradkyní, dalšími vyučujícími, rodiči, vedením školy, kterým
předává aktuální materiály a pokyny.
Spolupráce s PPP i SPC je na velmi dobré úrovni.
Průběžná spolupráce s Policií ČR, Městskou policií a OSPOD Tachov je na dobré úrovni.
Zástupce ředitele školy je členem sociální komise péče o mládež při Městském úřadu Planá a
tak má škola aktuální poznatky o vzniklých problémech.
Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek a individuálními návštěvami
rodičů ve škole.

15

G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Adaptační kurz
Určen pro žáky 1. ročníků
Účastníci: žáci, třídní učitelé, oblastní metodička prevence
Konal se v září v areálu Domova mládeže SŠŽ v Plané. Kurz probíhal ve spolupráci s oblastní
metodičkou prevence paní Mgr. Petrou Veselou, která připravuje herní aktivity.
Cílem adaptačního kurzu je napomoci ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celé
skupiny. Vnímáme příchod jedince do nového kolektivu a vstup do nové školy jedním
z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka.
Na kurz připravujeme seznamovací, strategické a komunikační hry. Dále týmové hry na
rozvoj spolupráce, pohybové a sportovní aktivity a výtvarné a relaxační aktivity. Na konec je
připravena reflexe, která je nejdůležitějším prvkem kurzu. V této části programu se zaměříme
na rozbor proběhlých zážitků a činností. Cílem je zjistit, jaké nové poznatky si žáci
z proběhlých aktivit osvojili a jak poznali nový kolektiv.
První pomoc a požární ochrana
Přednáška dobrovolného hasičského sboru města Planá a zdravotnické záchranné služby
Plzeň se konala pro žáky třídy K1.P v září 2019. V krátkém úvodu byl žákům vysvětlen
hlavní rozdíl mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči a přítomní členové jednotky
ukázali, k jakým zásahům se používá například vyprošťovací zařízení nebo „béčkové“ hadice
či vysokotlaký proud. Hned po tomto úvodu shlédli poutavou instruktáž ze samotného zásahu
a o tom jak se chovat při požáru, při evakuaci, co obsahuje evakuační zavazadlo a mnoho
dalších informací. Žáci měli také možnost poznat profesionální zdravotnickou záchrannou
službu z Plzně, vyzkoušet si nepřímou masáž srdce a ověřit si znalosti první pomoci.
Burza škol
V listopadu 2019 jsme se zúčastnili prezentace škol v Tachově pod názvem „Kam na školu,
kam do učení“. Burzu škol v Tachově tradičně navštěvují žáci osmých a devátých tříd
základních škol z celé tachovské oblasti, není ale výjimkou, že se přijedou podívat i žáci
z Karlovarského kraje, který s námi sousedí.
Přednáška na téma VZTAHY
V rámci primární prevence se 27. 11. 2019 a 2. 12. 2019 uskutečnila přednáška pana Pospíšila
z občanského sdružení ACET. Přednáška byla určena pro všechny první ročníky a tematicky
byla věnována mezilidským a partnerským vztahům a prevenci proti AIDS. S touto organizací
a panem Pospíšilem naše škola spolupracuje již několik let a opět měla u žáků velký ohlas.
Během přednášky se žáci dozvěděli, jak jsou pro každého z nás velmi důležité pozitivní
mezilidské vztahy, jak správně budovat partnerský vztah. V druhé polovině besedy pan
Pospíšil informoval o nebezpečí nemoci AIDS a především o důležitosti preventivních
opatření. Poté žáci kladli otázky, proběhla závěrečná reflexe ze strany přednášejícího a na
úplný závěr pan Pospíšil žákům zazpíval.
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Setkání starostů v Boru
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhlo setkání starostů a zaměstnanců úřadů
z mikroregionu Borska. Naši žáci pro tuto příležitost připravili raut, který se těšil velikému
úspěchu.
Školní projekce filmu ABSTINENT
V čase předvánočním 20. 12. 2019 se, žáci naší školy zúčastnili filmového představení
nového českého filmu ABSTINET režiséra Davida Vignera. Filmové představení v místním
Kině – Nekině pro naši školu objednala a promítání připravila paní Blanka Borůvková. Cílem
tohoto díla je poukázat, na problematiku užívání alkoholu dětmi a mladistvými. Alkoholově
závislými se stávají čím dál častěji velmi mladí lidé. Příběh filmu ukazuje, jak snadno se lze
dostat na dno lahve i života a jak je těžké se od něj odrazit. Celý film nás velmi zaujal, oslovil
žáky i pedagogický sbor.

Kontext
Ústav jazykové přípravy (UJP) ZČU Plzeň, pořádal 2. ročník soutěže v porozumění
odbornému anglickému textu KONTEXT. I pro letošní ročník, pořádaný ve dnech 9. a 10.
ledna 2020, připravili žáci Střední školy živnostenské Planá občerstvení formou rautu.
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Nabídka cateringových služeb
Plánujete večírek s rautem, slavnostní banket nebo svatební hostinu a potřebujete catering?
Chystáte velkou rodinnou oslavu? Pořádáte konferenci nebo workshop? Čeká vaši firmu
prezentace s pozváním významných hostů? Takové události se bez dobrého jídla a
pití neobejdou - a s naším cateringem si můžete být jisti, že vaši hosté budou naprosto
spokojeni. Cateringové služby nabízí Střední škola živnostenská Planá pod vedením Bc. L.
Petříkové a žáků oboru kuchařské práce. Catering vám zařídíme podle vašich představ a menu
sestavíme tak, aby přesně odpovídalo dané společenské akci. Spolu s cateringem nabízíme
k dispozici nově zrekonstruované nekuřácké prostory jídelny SŠŽ Planá v Bezdružické ulici
s kapacitou pro 50 hostů. Prostory přizpůsobíme na míru vašemu večírku, oslavě nebo
konferenci a zařídíme potřebné dekorace včetně květin či ozdobných ubrusů a prostírání.
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Vánoční prodejní výstava
19. 12. 2019 proběhla již tradiční Vánoční prodejní výstava prací žáků SŠŽ v Plané. Prodejní
sortiment připravili žáci gastronomických oborů a pečovatelských služeb. Krásné ozdoby
z perníku a polévkové nudle připravili žáci prvního ročníku kuchařských prací pod vedením
paní učitelky Ladislavy Petříkové, vánočky, jablečné záviny, vánoční štoly a drobné vánoční
cukroví připravili žáci prvního a druhého ročníku oboru Cukrář, pod vedením paní učitelky
Jany Chválové a paní učitelky Moniky Němcové. Vánoční prostírání a dečky a i zástěrky pro
hospodyňky ušila paní učitelka Hana Doležalová společně se žákyněmi druhého ročníku
pečovatelských služeb. Prodej těchto výrobků se ochotně a odborně ujali žákyně druhého
ročníku oboru Cukrář a Ošetřovatel, pod pedagogickým dozorem paní Věry Vobořilové a
Andrei Huškové. Výstavka se také již tradičně konala ve vestibulu plánského Městského
úřadu a touto cestou chci poděkovat zaměstnancům městského úřadu za ochotu a vstřícnost
při přípravě výstavky. Prodejní výstava prací žáků se opět vydařila, většina prodejního
sortimentu byla velmi záhy prodána a zákazníci si výrobky velmi chválili.

Akce ve školním roce 2019/2020

Září

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
HZS a Záchranná služba – beseda – prevence
Schůzka metodiků prevence
Exkurze pro spojové mechaniky – firmy Elektrik a Neumatic

Říjen

Beseda – domácí násilí
Beseda s policií ČR – trestně právní odpovědnost
Schůzka výchovných poradců
DEPO – Posviť si na budoucnost
Konference – Komunikace s partnery

Listopad

KONTEXT – soutěž v AJ – školní kolo
Burza škol v Tachově
Beseda – na téma: vztahy; prevence AIDS
Exkurze – Městská knihovna, cukrárna – teplé nápoje
Raut na setkání starostů
DOD na SSŽ a ZŠ Planá
Workshopy pro žáky základních škol
Vánoční trhy – KÚ Plzeň

Prosinec

Filmové představení – ABSTINENT
Rozsvěcení vánočního stromu – prodej prací žáků
Mikulášská nadílka - prodej
Vánoční prodejní výstava prací žáků na MěÚ Planá
Setkání firem
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Leden

Workshopy pro základní školy
Den otevřených dveří
RAF - beseda

Březen

Scio – Mapa školy

Další akce se nekonaly. Z důvodu epidemiologické situace byl omezen
provoz školy (pandemie Covid – 19).
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H.

Další školní aktivity

Internet a jeho využívání ve škole
Žáci školy mají volný přístup k internetu, který využívají nejen v hodinách výpočetní
techniky, ale i o přestávkách a po vyučování. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou dále
ve volném čase využívat internetových služeb i na počítačích, umístěných ve studovnách
domova mládeže. Protože internet je moderní a velmi rozšířený způsob komunikace, mají žáci
možnost zřídit si vlastní e-mailovou adresu.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízené své vlastní e-mailové adresy ve tvaru:
příjmení@sszplana.cz. Stejným způsobem funguje i spojení mezi vzdálenějšími pracovišti –
základní školou, domovem mládeže a pracovištěm odborného výcviku v Jateční či
Bezdružické ulici.
Naše škola má i své webové stránky. Na adrese www.sszplana.cz se škola prezentuje na
veřejnosti.

Služby žákům poskytované školou
Přístup na internet ve dvou odborných učebnách i ve studovnách na domově mládeže
Hromadné objednávání učebnic na základě jejich objednávky
Zapůjčování učebnic, knih, audio a video nosičů, CD nosičů
Poskytování odborných konzultací dle zájmu žáků
Pomoc při řešení problémů s metodiky prevence na ZŠ i SŠ
Činnost výchovných poradců na ZŠ i SŠ
Doprava na pracoviště odborného výcviku
Ubytování, stravování
Nápojový automat

Činnost žákovské knihovny
Pod vedením A. Chládkové stále pracovala žákovská knihovna. Všechny první ročníky byly
tradičně seznámeny s jejím obsahem a způsobem půjčování titulů. Knihovnu poměrně hojně
využívají žáci všech oborů, zejména však studenti nástavbového studia.
V žákovské knihovně je 1733 knih v celkové hodnotě 113.922,20 Kč.
Světluška
Žáci druhého ročníku oboru Cukrář a Ošetřovatel se 12. a 13. září 2019 zúčastnili
celonárodních sbírkových dní Světlušky. Tři dvojice žákyň nabízely sbírkové předměty nejen
v ulicích města Plané, ale i v nemocnicích, školách, školkách, úřadech a v různých firmách.
Opět se našlo mnoho ochotných lidí, kteří podpořili 17. ročník sbírky a svou částkou přispěli
na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým. Planá přispěla celkovou
částkou 4. 443, – Kč.
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Předání výučních listů – netradičně
Bylo tradicí, že se každoročně slavnostně předávaly absolventům školy výuční listy v kostele
sv. Petra a Pavla v Plané. V tomto školním roce byly žákům oboru Operátor skladování,
Ošetřovatel, Cukrář, Kuchařské práce, Malířské a natěračské práce a Pečovatelské služby
předány výuční listy bezprostředně po úspěšném složení závěrečné zkoušky. Úspěšných
absolventů bylo celkem 54, z toho 12 prospělo s vyznamenáním. Všichni žáci obdrželi vedle
výučního listu i Evropský pas dovedností. Výuční listy převzali z rukou ředitele školy spolu
se zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku a praktickou výuku. Nechyběli ani třídní učitelé
a členové zasedající zkušební komise v čele s jejím předsedou či předsedkyní.
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I.

Výsledky soutěží

Úspěch studentek na gastronomické soutěži
Dne 5. března 2020 se žákyně SSŽ Planá Anna Burianová a Eva Marková studující obor
Stravovací a ubytovací služby úspěšně zhostily soutěže “Borská vařečka” pořádané Střední
školou v Boru. Úkolem letošního ročníku bylo připravit pět porcí hamburské kýty
s houskovými knedlíky klasickým způsobem bez pomoci moderních přístrojů. Zatímco
Anička pracovala na přípravě zadaného pokrmu, Eva musela vypracovávat různé typy
odborných testů, normovat teplé i studené pokrmy, vypracovat kalkulaci a prodejní cenu a
poznat 30 druhů koření a dalších surovin. Obě dívky se snažily o co nejlepší výkon a nakonec
získaly krásné třetí místo. Za výbornou reprezentaci školy jim děkujeme a přejeme rovněž
mnoho úspěchů v dalším studiu.

Hostouňský Zámecký rendlík
Pravidelně každý rok se koná v Houstouni soutěž kuchařů Zámecký rendlík. Na tuto soutěž
jsme se poctivě připravovali, ale vzhledem k epidemiologické situaci byla soutěž na poslední
okamžik zrušena. Je nám to líto. Tak snad se setkáme s ostatními soutěžícími v příštím
školním roce.

23

J.

Činnost dalších úseků školy

Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku 2019/2020

39 žáků

Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2019

33 žáků

Z toho:

chlapci

10 žáků

dívky

23 žákyň

Stav ke konci školního roku 2019/2020

29 žáků

Ve školním roce 2019/2020 nebyly uděleny pochvaly ani napomenutí. Jeden žák byl
z domova mládeže za nevhodné chování vyloučen. Ostatní žáci byli nekonfliktní, ochotní si
navzájem pomoci a vyhovět, taktéž ve vztahu k vychovateli či vychovatelce. Nejčastějším
prohřeškem, který se řešil, byl úklid v prostorách domova mládeže, hlavně na pokojích, kde
byli žáci ubytovaní.
Spolupráce se školou, učiteli a rodiči je na dobré úrovni. Nevyskytují se zjevné problémy.
Ve školní jídelně se stravuje malý počet žáků. Žáci využívají k přípravě své stravy plně
vybavenou kuchyňku na domově mládeže.
Zhodnocení výchovného programu, zapojení žáků do činnosti domova mládeže
Na začátku školního roku byli všichni žáci proškoleni z BOZP A PO při pobytu na domově
mládeže. Na domově mládeže se stalo nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
soustavné a jednotné působení na žáky k eliminaci nežádoucích sociálně patologických jevů,
kterými jsou žáci ohroženi. Patří mezi ně záškoláctví, šikana, agresivita, ponižování a
zesměšňování druhých, různé druhy závislostí, vztahy v kolektivu a problémy spojené
s dospíváním. Velkým nebezpečím dnešní doby je internet a jeho zneužití, vedoucí ke
kyberšikaně.
Volného času žáci využívali především ke sportovní činnosti. K dispozici měli
zrekonstruované venkovní hřiště na fotbal, volejbal a badminton. V budově domova mládeže
tělocvičnu a posilovnu. Dále využívali žáci klubovnu volného času.
Zabezpečení doplňkové činnosti
Doplňková činnost je realizovaná pronájmem volných lůžkových kapacit. Mezi ubytovanými
hosty jsou zaměstnanci firem, které mají v Plané či blízkém okolí jednorázové zakázky. Dále
obchodní zástupci, turisté a turistické spolky, cykloturisté, rodiny s dětmi a hromadné zájezdy
cestovních kanceláří.
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Údržbové, úklidové, investiční akce v areálu DM
Úklid prostor domova mládeže, školní jídelny a služby pokojské zajišťuje paní Matysová,
které v době plně obsazené kapacity DM vypomáhá paní Řezníčková. Venkovní úpravy a
údržbářské práce má na starost pan Mára ml.
Zkvalitnila se úroveň poskytovaných služeb. Byl částečně zrekonstruován jeden pokoj, což
společně se čtyřmi pokoji tvoří celkem 17 lůžek hotelového typu na 1. patře DM. Dále byla
dovybavena tělocvična a posilovna a také provedena nová malba. Na 2. patře, kde jsou
ubytováni žáci a žákyně, byly zrekonstruovány a opatřeny novými malbami zbylé pokoje,
sociální zařízení a vychovatelna. V současné době je druhé patro plně zmodernizováno a
poskytuje náležité zázemí pro žáky a žákyně SŠŽ a ZŠ Planá. Byla provedena rekonstrukce
střechy nad 3. patrem budovy DM tím, že bylo přistaveno další patro se sedlovou střechou a
v další etapě zde vznikne konferenční sál. Na celé budově DM provedena výměna
zastaralých oken za nová. Venkovní prostory byly upraveny prořezem dřevin a květinovou
výsadbou, bylo také upraveno venkovní fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal a míčové hry.

Činnost ekonomického úseku
Na základě doporučení Krajského úřadu plzeňského kraje, odboru školství, rozhodlo vedení
školy o přechodu na účetní program Helios Fenix od Firmy Asseco Solution a. s. Program
Helios Fenix jsme již používali ve zkrácené verzi pro odesílání účetních závěrek na Krajský
úřad Plzeň. Doposud byl používán jako hlavní účetní program ISH Habakuk. Byly zakoupeny
moduly potřebné ke kompletnímu využívání programu Helios Fenix a to v částce 87.120,- Kč.
Od dubna probíhalo on-line školení vedoucí ekonomického úseku pí Gabčové.
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K.

Údaje o výsledcích inspekce

Inspekce ČŠI
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola pracovníků České školní inspekce.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Nedílnou součástí této zprávy o činnosti za školní rok 2019/2020 je Výroční zpráva Střední
školy živnostenské a Základní školy Planá podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím za rok 2019.
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L.

Údaje o hospodaření školy

Přímá dotace
2016

2017

2018

2019

Přímá dotace celkem

16 156 000

16 574 364

19 234 963

22 566 102

Platy

11 493 000

11 786 294

13 669 365

16 239 046

OON

269 000

246 000

292 000

195 000

4 394 000

4 542 070

5 273 598

6 132 056

2016

2017

2018

2019

3 400 000

3 744 000

4 221 000

5 085 000

Náklady za organizaci celkem

22 987 228

24 131 853

27 540 017

34 392 731

Náklady na hlavní činnost

22 337 058

22 902 963

26 420 939

33 186 564

650 000

1 228 890

1 119 088

1 206 167

Tržby za organizaci celkem

23 290 713

24 840 711

27 540 017

32 805 316

Tržby z hlavní činnosti včetně
dotací

22 337 963

22 906 331

26 062 943

31 314 392

Tržby z doplňkové činnosti

952 750

1 934 380

1 715 547

1 490 924

Hospodářský výsledek
organizace celkem

303 485

708 858

238 473

-1 587 415

Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti

905

3 368

-357 997

- 1 872 171

Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti

302 580

705 490

596 470

284 756

ONIV vč. odvodů z mezd
Provozní prostředky

Provozní dotace

Náklady na doplňkovou činnost
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Pro rok 2019 byly naší organizaci stanoveny závazné ukazatele na přímé výdaje ve školství
jako celek bez přesného členění na jednotlivá střediska školy.
Limit počtu zaměstnanců
33,09
Přímé neinvestiční výdaje celkem
22 566 102,- Kč
z toho: prostředky na platy
16 239 046,- Kč
prostředky na ostatní osobní náklady
195 000,- Kč
ostatní neinvestiční prostředky vč. odvodů z mezd
6 132 056,- Kč
Dotace byla zcela vyčerpána.
Na krytí mzdových prostředků byly navíc použity tyto mimořádné dotace:
Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání UZ 33 049
UZ 33 076
UZ 33 077
Dotace OP VVV – projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 UZ 33063

204 849,- Kč
58 749,- Kč
163 139,- Kč
169 260,- Kč

Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže
Systémová podpora ICT zřízených organizací
Zvýšení ochrany měkkých cílů UZ 14 034

10 000,- Kč
300 000,- Kč
100 000,- Kč

Na provozní neinvestiční výdaje byla zřizovatelem poskytnuta dotace na provoz ve výši
5 085 000,- Kč.
PO byla poskytnuta dotace „Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací“ ve výši
300 000,- Kč. Dále byla poskytnuta dotace „Zvýšení ochrany měkkých cílů“ ve výši 100 000,Kč. Do provozu dostala PO částku 10 000,- Kč z programu Mikrogranty Plzeňského kraje na
podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže.
Na krytí nákladů byly použity také tržby z hlavní i vedlejší hospodářské činnosti školy.

Čerpání neinvestičních prostředků
Celkem bylo z ostatních neinvestičních nákladů pro výuku zaplaceno 1 086 000,- Kč.
Učební pomůcky:

656

tis. Kč

Pracovní oděvy žáků:

134

tis. Kč

23

tis. Kč

110

tis. Kč

Náhrady za nemoc:

94

tis. Kč

Úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem:

67

tis. Kč

2

tis. Kč

Praktická výuka:
Stravné na praxi a DM:

Odměny, odvody - maturity

Hospodářský výsledek za celou organizaci je – 1 587 415,- Kč. V hlavní činnosti byl dosažen
hospodářský výsledek – 1 872 171,- Kč a v doplňkové činnosti 284 756,- Kč.

28

Mzdy byly vypláceny celkem z pěti dotací, z provozních prostředků hlavní a doplňkové
činnosti. Zpracování mezd a následné účtování si kladlo zvýšené nároky na sledování
správného čerpání a vyúčtování dotací.
Hospodářský výsledek PO byl značně zatížen rekonstrukcí budovy č. p. 129,130. Více než sto
let stará budova potřebovala akutně projít rekonstrukcí. V budově došlo v rámci rekonstrukcí
učeben k opravám podlahových krytin, zděných ploch, elektroinstalace a rozvodů.
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M.

Závěr

Strategické cíle školy:
1. Škola pro všechny. Škola jako centrum vzdělávání pro děti, mládež, občany a centrum
regionální spolupráce s obcemi, firmami, školami.
2. Výstavba Střediska odborného výcviku v Bezdružické ulici, kde vznikne nové, moderní
zázemí pro odborný výcvik včetně denního stacionáře.

Hlavní cíle pro příští školní rok:
1. Využití moderních technologií ve výuce, včetně distanční výuky, za pomoci programů MS
Teams a streamového vysílání
2. Modernizace učeben školy, zázemí a pedagogického sboru
3. Modernizace budovy Domova mládeže, III. etapa – vnitřní část
4. Spolupráce s firmami v okolí
5. Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu Střediska odborného výcviku
6. Zavedení nového oboru – Krejčí 31-58-H/01
7. Zapojení do KAP

Projednáno ve školské radě dne……………………………….

Mgr. Josef Mára
ředitel školy
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