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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
Bc. Jan Veselý
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Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2020)
Název součásti

Kapacita
součásti

Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

291

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

247

44

31,9227

39

26,0351

6

4

2

0,2626

2

0,2626

75

41

32

9

9,1573

7

7,4073

Domov mládeže

146

51

46

5

4,0806

3

2,8056

Celkem

604

389

329

60

45,4232

51

36,5106

Střední škola a

383

Praktická škola
Základní škola

Školní rok 2020/2021
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 32 žáků, kteří byli rozděleni do pěti tříd. Byl spojený 1., 2. a 3. ročník, dále byl
spojený 4., 5. a 6. ročník. Na druhém stupni jsou naplněny tři třídy: 7. ročník, dále je spojený
8. a 9. ročník a dále je jedna třída se žáky se speciálním vzdělávacím programem (6., 8. a 10.
ročník). Průměrný počet žáků na třídu je 6,4. Celkem 28 žáků je ve věkové kategorii 6 – 14
let, zbývající 4 žáci jsou ve věkové kategorii 15 – 18 let. Z uvedeného počtu žáků je 26
s lehkým mentálním postižením a 6 s mentálním postižením středním.
Prostorové vybavení a materiální podmínky jsou na průměrné úrovni a 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 4 absolventi školy, všichni 4 přijati ke studiu do učebních oborů.
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
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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
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 2020/2021
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 01. 09. 2020
I. pol. v ČT 28. 01. 2021
II. pol. v ST 30. 06. 2021
ČT 29. 10. 2020 a PÁ 30. 10. 2020
ST 23. 12. 2020 – PNE 03. 01. 2021
PÁ 29. 01. 2021
22. 02. 2021 – 28. 02. 2021
ČT 01. 04. 2021
ST 01. 07. 2021 – PO 31. 08. 2021
ST 18. 11. 2020 od 14 hod.
ÚT 26. 01. 2021 od 14 hod.
ÚT 13. 04. 2021 od 14 hod.

Termíny PR ZŠ:
ČT 19. 11. 2021
ČT 21. 01. 2021
ČT 15. 04. 2021
ČT 17. 06. 2021

ÚT 25. 05. 2020 od 14 hod.
ÚT 22. 06. 2020 od 14 hod.

3. Termíny závěrečných zkoušek:
písemná zkouška
PO 01. 06. 2021
praktická zkouška
ST 02. 06. – ST 09. 06. 2021 (dle rozpisu jednotlivých tříd)
ústní zkouška
ST 16. 06. – ĆT 17. 06. 2021 (dle rozpisu jednotlivých tříd)
volno na přípravu ZZ
10. 06. – 15. 06. 2021
náhradní termín ZZ
02. 09 - 10. 09. 2021
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4. Termíny opravných zkoušek:
opravné zkoušky
25. 08. – 31. 08. 2021
prodl. klasifikace
do 30. 09.2021
5. Vydání vysvědčení:
Pro vycházející žáky
Předání výučních listů

ÚT 01. 06. 2021
ČT 22. 06. 2021

Pro ostatní žáky ST 30. 6. 2021
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B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2019/20

2020/2021

Podnikání – denní forma

64-41-L/51

60

ne

ano

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

ne

ano

Tesařské práce

36-64-E/01

36

x

ne

Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

12

x

ano

Základní škola:
Název oboru

Číslo oboru

Kapacita

Základní škola

79-01-C/01

75

Základní škola speciální

79-01-B/01
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Počet tříd a žáků – základní škola
Součást
Základní škola

Počet tříd

Počet žáků

Průměr žáků na třídu

5

32

6,4
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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.
2021

19

16

-

-

42

40

1,97

46

41

2,14

28

26

1,28

26-59-H/01
Spojový mechanik

36

36

1,61

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

26

22

1,42

36-67-E/01
Zednické práce

17

16

0,96

65-51-E/01
Kuchařské práce

41

33

2,62

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

8

7

1

Praktická škola jednoletá

6

4

1

269

225

64-41-L/51
Podnikání – denní
64-41-L/51
Podnikání – dálkové
66-53-H/01
Operátor skladování
29-54-H/01
Cukrář
53-41-H/01
Ošetřovatel

Celkem

k 30. 9.
2020

k 31. 8.
2021

Počet tříd

k 30. 9.
2020

1
9

9

9

9

1

16

Počet tříd a žáků v jiných formách studia (včetně žáků závěrečných ročníků)
Počet žáků v jiných formách studia
Kód a název oboru

64-41-L/51
Podnikání (dálkové studium)

k 30. 9.
2020

forma
studia

k 31. 8.
2021

forma
studia

19

Dálk.

16

Dálk.

7

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

16

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2020/2021
Personální složení k 30. 9. 2020
Pedagogičtí pracovníci
Provozní pracovníci

učitelé
asistenti pedagoga
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

41
6
4
4
2
3
1

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
4
31 – 40 let
9
41 – 50 let
14
51 – 60 let
13
nad 60 let
11
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 48,65 let.
mužů
21
žen
30
Pracující důchodci:
starobní
invalidní

8
6

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
Zástupce ŘŠ pro 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
Mgr. Andrea Hušková
Mgr. Helena Popelková
Václav Špryňar
Mgr. Marián Gossányi
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Pedagogický sbor 2020/2021
Lenka Bejdáková

ZŠ

učitelka

Silvie Biroščáková

PRŠ

učitelka

Mgr. Marián Gossányi
Bc. Jan Veselý

ZŠ, PRŠ
ZŠ, DM, PRŠ

učitel
asistent pedagoga; vychovatel; učitel

Jiřina Hlasivcová

ZŠ

asistent pedagoga

Andrea Kotschy

PRŠ

asistent pedagoga

Kateřina Masnerová

ZŠ

učitelka

Markéta Vyhnálková

ZŠ

učitelka

Mgr. Miroslav Pelán

ZŠ, PRŠ

učitel; ZŘ

Mgr. Helena Popelková

ZŠ

učitelka

Mgr. Dana Buchartová

SŠŽ

anglický jazyk, německý jazyk; ZŘ

Ing. Luboš Bublík

SSŽ

odborné předměty stavební

Jiří Brabec

SŠŽ

odborné předměty oboru cukrář

Bc. Ladislava Čečilová

SŠŽ

odborný výcvik – kuchařské práce, odborné předměty

Jana Čuteková

SSŽ

asistent pedagoga

Hana Doležalová

SŠŽ

odborné předměty – provozní služby – pokojská, odv

Michaela Fatrová

SŠŽ

asistent pedagoga

Mgr. Lenka Filgásová

SŠŽ

německý jazyk

Libuše Gebertová

SŠŽ

odborný výcvik - ošetřovatel

Ing. Iva Holá

SŠŽ

odborné předměty oboru kuchařské práce, ekonomika

Marie Horáčková

SŠŽ

odborný výcvik – cukrář

Mgr. Andrea Hušková

SŠŽ

odborné předměty oboru ošetřovatel

Mgr. Anežka Chládková

SŠŽ

český jazyk

Ing. Sylva Kapolková

SŠŽ

účetnictví, administrativa skladování

Ing. Vladimír Kasík

SŠŽ

německý jazyk, ekonomické předměty

L. Konstantinovičová

SŠŽ

matematika, občanská výchova, zákl. přírodních věd

Jindřich Kovárník

SŠŽ

odborný výcvik – stavební obory

Ivana Kudrová

DM

vychovatelka

Mgr. Josef Mára

SŠŽ

ŘŠ, tělesná výchova

Mgr. Marie Márová

SSŽ

český jazyk

Hana Michálková

DM

vychovatelka
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Monika Němcová

SŠŽ

odborné předměty a odborný výcvik – cukrář

Miroslav Otta

SŠŽ

odborné předměty – spojový mechanik

Jaroslav Paroubek

SSŽ

odborný výcvik – spojový mechanik

Ing. Alexandra Pilná

SŠŽ

odborné předměty – stavební obory

Ing. Petra Pechová

SŠŽ

odborné ekonomické předměty, ZŘ

Josef Němec

SŠŽ

odborný výcvik oboru zednické práce

Pavel Pazdera

SŠŽ

odborný výcvik oboru malířské práce

František Polánka

SSŽ

tělesná výchova

Mgr. Josef Ryska

ZŠ, SŠŽ

Kateřina Vosyková

odborné předměty stavební

SŠŽ

asistent pedagoga

Jana Skálová

SŠŽ, DM

asistent pedagoga, vychovatelka DM

Radek Štěrba

SŠŽ

odborný výcvik oboru zednické práce

Ing. Miroslav Svítek

SŠŽ

informační a komunikační technologie, koordinátor

PhDr. Daniel Švec

SŠŽ

právo, společenské vědy

Mgr. Tereza Švecová

SŠŽ

český jazyk, anglický jazyk

Alois Vávra

SŠŽ, DM

odborný výcvik – kuchařské práce; vychovatel

Věra Vobořilová

SŠŽ

odborné předměty – ošetřovatel, provozní služby

Václav Zahradník

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Mgr. Petr Zeidler

SŠŽ

matematika

Tomáš Zeithammel

SŠZ

odborné předměty – spojový mechanik

Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2021
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Fyzický počet pedagogických
pracovníků se vzděláním

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Průměrná délka
pedagogické praxe za
všechny ped. prac.

62

51,1033

53

42,0939

24

29

15,08

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

24 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:

10 pedagogických pracovníků

Vzdělávací akce pro nepedagogické pracovníky:

5

Počet zúčastněných pracovníků:

2

Obsah vzdělávacích akcí:
-

Seminář výchovných poradců
Schůzka školních metodiků prevence
Gastronomické workshopy a semináře
Odborné semináře pro učitele dle oborů
Změny v právních předpisech
Profesní průprava ZŘ
Emoční porucha a poruchy chování
Psychohygiena PP
Kybernetická bezpečnost
Aktuální školská legislativa

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 2020/2021 studovali:

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

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogická
fakulta

Lenka Bejdáková

Univerzita J. A. Komenského Praha, speciální pedagogika

Kateřina Masnerová

Univerzita J. A. Komenského Praha, speciální pedagogika
11

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 2020/2021:
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. 2020

Počet odvolání
proti nepřijetí

64-41-L/524
Podnikání - denní

7

17

19

0

64-41-L/524
Podnikání - dálkové

0

0

0

0

66-53-H/01
Operátor skladování

33

3

19

0

53-41-H/01
Ošetřovatel

12

4

10

0

36-57-E/01
Malířské a natěr. práce

12

6

8

0

36-67-E/01
Zednické práce

10

2

10

0

65-51-E/01
Kuchařské práce

16

4

16

0

75-41-E/01
Pečovatelské služby

4

0

0

0

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

1

1

3

0

38

4

21

0

21

1

13

0

5

1

5

0

3

0

0

0

162

43

124

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

60 (59 konalo ZZ, 1 omluvena)

25 (o dalších žácích nemáme informace)
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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. 2021)

ZŠ

V%
Celkem

SŠ

ZŠ

251

32

283

X

X

59

-

59

23,04

-

173

31

204

67,57

96,9

23

1

24

8,98

3,1

Neklasifikováni

1

-

1

0,39

-

Žáci vyloučení ze studia

0

-

0

X

X

16

-

16

X

X

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

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

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním –
opravném
termínu

66-53-H/01
Operátor skladování

9

6

3

0

1

53-41-H/01
Ošetřovatel

9

6

3

0

0

10

3

7

0

0

7

1

6

0

1

26-59-H/01
Spojový mechanik

11

5

6

0

0

29-54-H/01
Cukrář

13

5

7

1

1

Celkem

59

26

32

1

3

65-51-E/01
Kuchařské práce
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

14

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

19 425

75,88

1 422

5,55

ZŠ

1735

54,22

36

1,12

15

Snížený
2. stupeň
z chování
12
3

Snížený
Podmíněně
Vyloučeni
3. stupeň
vyloučeni
z chování
4

-

-

0

-

-

F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovného poradenství na SŠ
Uplynulý školní rok byl specifický tím, že z důvodu epidemiologické situace způsobené
pandemií Covid 19 probíhala výuka zejména distanční formou. Z toho také vyplynuly zcela
odlišné problémy, které bylo nutné na úseku výchovného poradenství řešit.
Prioritou bylo zapojit do výuky co nejvíce žáků. Výchovná poradkyně spolupracovala
zejména s třídními učiteli a se zástupkyní ředitele pro teoretickou výuku Mgr. Buchartovou.
Pochopitelně velkým problémem u mnoha žáků byla ztráta motivace. Chyběly sociální
kontakty. U žáků s psychickými problémy došlo ke zhoršení stavu. Naštěstí fungovala
spolupráce s rodiči. Na druhé straně se projevily obtíže spojené s horším sociálním zázemím
v rodinách; mnoho žáků hlídalo mladší sourozence nebo museli chodit na brigády, aby rodině
finančně pomohli (chyběly totiž - byť i relativně nízké částky - které žáci získávali za
praktickou výuku. A pochopitelně tyto brigády probíhaly kontinuálně, čili i v době, kdy
probíhala teoretická online výuka).
U nezanedbatelné části žáků se projevila i ztráta návyků – mnozí jednoznačně přiznávali
lenost a nechuť vstávat včas na online hodiny a následně plnit zadané úkoly. Toto se rapidně
zlepšilo, jakmile nastala možnost individuálních konzultací ve škole. Drtivá část chlapců a
děvčat pak doplnila učivo a zadané úkoly při prezenční výuce v květnu a červnu 2021.
Pokud budeme hodnotit práci na úseku výchovného poradenství za krátkou dobu prezenční
výuky na začátku školního roku, ještě v září 2020 - v rámci prezenčních úvodních hodin
českého jazyka - žáci prvních ročníků absolvovali návštěvy školní knihovny, během nichž
byli seznámeni s organizací této knihovny a systémem vypůjčování knih.
V rámci činnosti výchovné poradkyně byli žáci oborů „E“ a „H“ dle zájmu seznamováni
s dalšími možnostmi studia. Zejména ve druhém pololetí vzrostla v závěrečných ročnících
poptávka po možnostech studovat denní nástavbové studium, obor Podnikání. Někteří
projevili zájem studovat na naší škole další učební obor.
V tomto školním roce byly kvůli neomluvené absenci svolány 2 výchovné komise; absence
žáků na online výuce se řešila promptně, většinou telefonicky přímo s rodiči.
Tradičně – byť v nižším počtu kontaktů - trvala spolupráce s OSPOD a Policií ČR. Jejich
pracovníci potřebovali dílčí informace o žácích, ale v několika případech i ucelené zprávy.
Pochopitelně pokračovala spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a SPC.
Jednalo se zejména o konzultování doporučení pro žáky se speciálními vzdělávacími
opatřeními a následná realizace a dodržování podpůrných opatření. Ve spolupráci
s pracovníky těchto institucí probíhalo dle možností následné vyhodnocení těchto opatření.
Závěrečná zpráva metodika prevence za školní rok 2020/2021
1. Adaptační kurzy
Jsou určeny pro žáky prvních ročníků. Proběhly v měsíci září v areálu domova mládeže.
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. Adaptační
kurz naše škola připravuje společně s pedagogicko – psychologickou poradnou v Tachově,
konkrétně s oblastní metodičkou prevence paní Mgr. Petrou Veselou, která se svými kolegy
připravuje a se žáky uskutečňuje aktivity během celého kurzu. Součástí kurzu jsou nejen žáci,
ale také třídní učitelé, kteří se na kurzu také aktivně podílejí. Všechny dny kdy kurzy
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probíhaly, panovala mezi žáky a vyučujícími dobrá a přátelská nálada. Po všech závěrečných
reflexích bylo zjištěno, že cíle se podařilo dosáhnout a vstup do nové školy a i nového
kolektivu se podařil.
2. Distanční výuka
On-line pomoc pro žáky a jejich rodiče v rámci primární prevence při distanční výuce.
Posilování třídního klimatu při on-line výuce, podpora pozitivních vztahů mezi žáky, mezi
žáky a učiteli, předcházení psychickému strádání žáků.
Do on-line hodin zařazovány výukové celky zaměřené na zdravý životní styl, duševní zdraví a
odolnosti vůči stresu.
Posilování pozitivních a bezpečných vrstevnických kontaktů a informace o nebezpečném
užívání internetu.
3. Návrat žáků do školy
Podpora pro jednotlivé žáky a třídní kolektivy při návratu do školy, opětovné navození
správného třídního klimatu, pozitivních vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli.
Spolupráce s výchovným poradcem a vedením školy při posilování pozitivních vrstevnických
vztahů.
Příprava a uskutečnění školních akcí určené pro všechny žáky: kulturně – sportovní den,
filmové představení. Cílem těchto akcí bylo podpořit vrstevnické vztahy, podpora
pohybových aktivit a zdravého soutěžení.
4. Příprava preventivních aktivit na příští školní rok
Příprava adaptačních kurzů – termíny, aktivity, možnost využít dotační program Plzeňského
kraje.
Příprava preventivních programů – mezilidské vztahy, šikana, kyberšikana, domácí násilí,
trestní odpovědnost mladistvých.
Výchovné poradenství na ZŠ
Stejně jako v uplynulém roce byla hlavní náplní výchovného poradce ve šk. roce 2020/2021
pomoc při výběru vhodného učebního oboru vycházejícím žákům, poskytováním aktuálních
informací žákům a jejich rodičům.
I na základní škole probíhala vzhledem k epidemiologické situaci distanční výuka. Zčásti byla
praktikovaná on-line formou, z větší části ale bylo předávání domácích úkolů uskutečňováno
fyzickým předáním rodičům žáků a následném odevzdání v určeném termínu do školy.
Významná pomoc byla poskytnuta čtyřem žákům základního stupně paní starostkou obce
Lestkov. Paní starostka obětavě zprostředkovávala spojení mezi školou, žáky a jejich rodiči.
Kopírovala domácí úkoly a učivo žákům, skenovala vypracované úkoly a zasílala
elektronicky vyučujícím ZŠ. Patří jí velké poděkování.
Vzhledem k mimořádné situaci v tomto školním roce odpadlo konání seminářů výchovných
poradců, zmenšila se i frekvence spolupráce s pracovnicemi odboru sociálních věcí Tachov a
Stříbro v prevenci a při řešení konfliktních situací s problémovými žáky, zejména při prevenci
sociálně patologických jevů.
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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.
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.
Vánoční prodejní výstava
17. 12. 2019 proběhla již tradiční Vánoční prodejní výstava prací žáků SŠŽ a ZŠ v Plané.
Výrobky připravili žáci gastronomických oborů a provozních služeb. Krásné ozdoby
z perníku a polévkové nudle připravili žáci prvního ročníku kuchařských prací pod vedením
paní učitelky Ladislavy Čečilové, vánočky, jablečné záviny, vánoční štoly a drobné vánoční
cukroví připravili žáci prvního a druhého ročníku oboru cukrář pod vedením paní učitelky
Horáčkové, Petry Baborové a paní učitelky Moniky Němcové. Vánoční prostírání, dečky a
zástěrky pro hospodyňky ušila paní učitelka Hana Doležalová společně se žákyněmi prvního
ročníku oboru provozních služeb. Drobné výrobky s vánoční tematikou přidali i žáci základní
školy. Výstavka se také již tradičně konala ve vestibulu Městského úřadu a poděkování patří
také zaměstnancům městského úřadu v Plané za ochotu a vstřícnost při přípravě výstavky.
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Kulturně - sportovní den na městském stadionu
V úplném závěru školního roku se uskutečnil kulturně - sportovní den pro všechny žáky
školy. Soutěžilo se nejen ve sportovních disciplínách, ale i v jiných dovednostech (karty,
pexeso, malování….) Každý účastník obdržel malou sladkou odměnu podle svých zásluh!!
Byl to příjemně strávený den, který přispěl k upevnění vrstevnických vztahů.
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Akce ve školním roce 2020/2021

Září

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků
Schůzka metodiků prevence
Exkurze pro spojové mechaniky

Říjen

Covid -19

Listopad

Covid-19

Prosinec

Vánoční prodejní výstava prací žáků na MěÚ Planá
Setkání firem

Leden až duben Akce se nekonaly. Z důvodu epidemiologické situace byl omezen
provoz školy (pandemie Covid – 19).
Květen

Exkurze ošetřovatelek do SRN
Daruj srdce – poděkování zdravotníkům nemocnice Svatá Anna
Znovuotevření cukrárny

Červen

Muzeum Mariánské Lázně – historie lázeňství
Promítání v kině – film Smečka
Slavnostní předání výučních listů
Sportovní den na městském stadionu

Poděkování

Celý školní rok probíhal i v době pandemie odborný výcvik žáků oboru
ošetřovatel prvního, druhého i třetího ročníku v nemocnicích: Svatá Anna
Planá, Rokycany, Mariánské Lázně a v Domově pro osoby se zdravotním
postižením v Milířích. Všem patří poděkování za přístup a ochotu pomáhat!
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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 1422 knih v celkové hodnotě 106.838,35 Kč.
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Daruj srdce
V květnu se žáci oboru cukrář, žáci praktické školy a základní školy zapojili do výzvy „Daruj
srdce“. Poděkování u příležitosti Mezinárodního dne zdravotních sester, ošetřovatelek a
ošetřovatelů a symbolické darování srdce patřilo personálu Nemocnice Svatá Anna v Plané.
Exkurze a přednášky ošetřovatelů
Bohužel vzhledem ke složité epidemiologické situaci nemohli proběhnout žádné odborné
exkurze a přednášky a ani souvislá praxe v Domově Dr. LOEW ve Vohenstraussu.
V květnu se však uskutečnila jednodenní exkurse do SRN v rámci zpestření výuky
německého jazyka.
Další akcí byla v červnu návštěva Městského muzea v Mariánských Lázních s prvním
ročníkem ošetřovatelek. Zde se děvčata seznámila s historií lázeňské péče, města a také se
dozvěděla, které významné osobnosti lázně navštívily. Celá prohlídka probíhala ve velmi
příjemné atmosféře, díky paní průvodkyni, která také připravila pro žákyně pracovní listy.
Pracovní listy byly na konci prohlídky vyhodnoceny a děvčata dostala malou pozornost.
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Předání výučních listů
24. června 2021 byly slavnostně předány absolventům školy výuční listy v kostele sv. Petra a
Pavla v Plané. V tomto školním roce ukončili studium žáci oboru Operátor skladování,
Ošetřovatel, Cukrář, Kuchařské práce, Malířské a natěračské práce a Spojový mechanik.
Úspěšných absolventů bylo celkem 58, z toho 26 prospělo s vyznamenáním. Všichni žáci
obdrželi spolu s výučním listem 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 učitelé odborného výcviku. Slavnostního předání se zúčastnili i
rodiče, rodinní příslušníci, kamarádi a přátelé.
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I.

Výsledky soutěží

Praktická škola jednoletá se zapojila do soutěže, vyhlášené Krajským úřadem Plzeňského
kraje „Řemeslo má zlaté dno“. Žáci se zapojili do školního kola, krajské kolo bylo z důvodu
epidemiologické situace zrušeno.
Žádné jiné soutěže se v tomto školním roce nekonaly.
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J.

Činnost dalších úseků školy

Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku 2020/2021

48 žáků

Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2020

46 žáků

Z toho:

chlapci

17 žáků

dívky

29 žákyň

Stav ke konci školního roku 2020/2021

38 žáků

Ve školním roce 2020/2021 nebyly uděleny pochvaly ani napomenutí. Dva žáci byli
z domova mládeže za nevhodné chování vyloučeni. 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 plné obsaditelnosti kapacity DM vypomáhá paní Pařízková. Venkovní úpravy a
údržbářské práce má na starost pan Mára ml..
Zkvalitnila se úroveň poskytovaných služeb. Na 1. patře byla nově vymalována kuchyň a
společenská místnost. Dále byla dovybavena tělocvična a posilovna, byla položena nová
podlaha a také provedena oprava malby. Všechny pokoje na 2. patře, kde jsou ubytováni žáci
a žákyně, jsou zrekonstruovány a vybaveny novým nábytkem, aby prostředí pro žáky a
žákyně SŠŽ a ZŠ Planá splňovalo vysoké standardy. Byla provedena rekonstrukce střechy nad
2. patrem budovy DM tím, že bylo přistaveno další patro se sedlovou střechou a v další etapě
zde vznikne nová učebna, sociální zázemí a prostory pro praktické vyučování. Venkovní
prostory byly upraveny prořezem dřevin a květinovou výsadbou, bylo také upraveno
venkovní fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal a míčové hry.

Činnost ekonomického úseku
V uplynulém roce byly mzdy čerpány z přímé dotace, z provozních prostředků hlavní a
doplňkové činnosti.
Ekonomický úsek přešel na účtování z účetního programu ISH Habakuk na program Fenix od
firmy Asseco,
Průběžně stále probíhá zaškolování vedoucí ekonomického úseku s jednotlivými moduly
v programu Fenix. Program ISH Habakuk je nadále využíván ke zpracování daně z přidané
hodnoty.
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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 2020/2021 je Výroční zpráva Střední
školy živnostenské a Základní školy Planá podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím za rok 2020.
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L.

Údaje o hospodaření školy

Přímá dotace
2017

2018

2019

2020

Přímá dotace celkem

16 574 364

19 234 963

22 566 102

29 844 554

Platy

11 786 294

13 669 365

16 239 046

21 572 595

OON

246 000

292 000

195 000

161 142

4 542 070

5 273 598

6 132 056

8 110 817

2017

2018

2019

2020

3 744 000

4 221 000

5 085 000

4 736 500

Náklady za organizaci celkem

24 131 853

27 540 017

34 392 731

38 590 024

Náklady na hlavní činnost

22 902 963

26 420 939

33 186 564

37 320 766

1 228 890

1 119 088

1 206 167

1 269 258

Tržby za organizaci celkem

24 840 711

27 540 017

32 805 316

37 333 088

Tržby z hlavní činnosti včetně
dotací

22 906 331

26 062 943

31 314 392

36 038 905

1 934 380

1 715 547

1 490 924

1 294 183

Hospodářský výsledek
organizace celkem

708 858

238 473

-1 587 415

-1 126 936

Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti

3 368

-357 997

- 1 872 171

-1 281 860

Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti

705 490

596 470

284 756

24 924

ONIV vč. odvodů z mezd
Provozní prostředky

Provozní dotace

Náklady na doplňkovou činnost

Tržby z doplňkové činnosti
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Pro rok 2020 byly naší organizaci stanoveny závazné ukazatele na přímé výdaje ve školství
jako celek bez přesného členění na jednotlivá střediska školy.
Limit počtu zaměstnanců
48,3410
Přímé neinvestiční výdaje celkem
29.844.554,- Kč
z toho: prostředky na platy
21.572.595,- Kč
prostředky na ostatní osobní náklady
161.142,- Kč
ostatní neinvestiční prostředky vč. odvodů z mezd
8.110.817,- Kč
Dotace byla zcela vyčerpána.
Systémová podpora ICT zřízených organizací
Zvýšení ochrany měkkých cílů UZ 14 034

216.885,- Kč
40.000,- Kč

PO zahájila 1. 3. 2020 projekt s názvem „SŠ živnostenská 65“ číslo
CZ.02.3.68/0.0/18_065/0016893 s UZ 330 63 v celkové výši 1.114.404,-- Kč. K 31. 12. 2020
bylo vyčerpáno 250.415,89 Kč.
Na provozní neinvestiční výdaje byla zřizovatelem poskytnuta dotace na provoz ve výši
4.736.500,-- Kč.
PO byla poskytnuta dotace „Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací“ ve výši
216.885,-- Kč. Dále PO čerpala dotaci „Zvýšení ochrany měkkých cílů“ ve výši 40.000,-- Kč.
Obě dotace byly vyčerpány v plné výši.
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 336 008,- Kč.
Učební pomůcky:

7

tis. Kč

Pracovní oděvy žáků:

123

tis. Kč

Praktická výuka:

14

tis. Kč

Stravné na praxi a DM:

44

tis. Kč

Náhrady za nemoc:

80

tis. Kč

Úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem:

75

tis. Kč

Odměny, odvody - maturity

1

tis. Kč

Hospodářský výsledek za celou organizaci je – 1 256 936,- Kč. V hlavní činnosti byl dosažen
hospodářský výsledek – 1 281 860,- Kč a v doplňkové činnosti 24 924,- Kč.
Mzdy byly vypláceny z přímé dotace UZ 333 53, z provozních prostředků hlavní a doplňkové
činnosti.
PO přecházela od dubna na nový účetní program Helios Fenix. Po zbytek roku účtovala PO
ve dvou účetních programech, což kladlo zvýšené nároky na sledování účetnictví.
Hospodářský výsledek PO byl stejně, jako v roce 2019, značně zatížen rekonstrukcí budovy
čp. 129, 130. V budově došlo v rámci rekonstrukcí učeben k opravám podlahových krytin,
zděných ploch, elektroinstalace a rozvodů. V důsledku nárůstu počtu žáků došlo k přijetí
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nových pedagogických zaměstnanců. Z tohoto důvodu došlo též k rekonstrukci kabinetů
pedagogických zaměstnanců.
V měsíci lednu 2020 byla provedena kontrola pracovníky MŠMT. Předmětem kontroly bylo
odstranění nedostatků z kontroly předchozí. Kontrola neshledala žádná vážnější pochybení.
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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 učeben ve výuce, včetně distanční výuky
2. Příprava půdní vestavby na rozšíření výukových prostor na škole, Kostelní 129
3. Modernizace budovy Domova mládeže, III. etapa – vnitřní část, dotace EU
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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