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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. Josef Svoboda

Planá

Ing. Petra Pechová
Mgr. Miroslav Pelán
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Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2016)
Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

282

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

38

29,28

30

23,78

50

40

10

8,71

7

6,53

146

22

18

4

2,5

2

1,00

604

354

302

52

40,49

39

31,31

Školní rok 2016/2017
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 40 žáků. Na prvním stupni jsou tři třídy: je spojený 1., 2. ročník, dále je spojený
2. a 3. ročník a 4. a 5. ročník. Na druhém stupni jsou naplněny dvě třídy: 6. a 7. ročník, dále je
spojený 8. a 10. ročník. Průměrný počet žáků na třídu je 8. Celkem 26 žáků je ve věkové
kategorii 6 – 14 let, zbývajících 14 žáků je ve věkové kategorii 15 – 18 let. Z uvedeného
počtu žáků je 32 s lehkým mentálním postižením, 5 s mentálním postižením středním a 3 žáci
bez postižení.
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 – základ života“
ŠVP „Škola hrou“
Absolventi školy:
Celkem 7 absolventů školy, všichni 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
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 psaní
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na klávesnici 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. V rámci přijímacího řízení
do prvního ročníku středních škol byli v letošním školním roce přijímáni žáci do učebních
oborů bez přijímacích zkoušek, do oboru s maturitní zkouškou konali žáci jednotnou přijímací
zkoušku.
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 2016/2017
Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

1. září 2016
31. ledna 2017
30. června 2017

Termíny vedlejších prázdnin v průběhu školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

26. a 27. října 2016
23. prosince 2016 až 2. ledna 2017
3. února 2017
13. až 19. března 2017
13. a 14. dubna 2017

Termíny konání pedagogických rad
hodnotící za I. čtvrtletí
klasifikační za I. pololetí
hodnotící za III. čtvrtletí
klasifikační za II. pololetí

22. listopadu 2016
31. ledna 2017
11. dubna 2017
pro vycházející žáky
pro maturanty
pro ostatní žáky

4

30. května 2017
25. dubna 2017
27. června 2017

B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2015/16

2016/17

Podnikání – denní forma

64-41-L/51

60

ano

ano

Podnikání – dálková forma

64-41-L/51

80

ano

ano

Cukrář

29-54-H/01

90

ano

ano

Řezník - uzenář

29-56-H/01

90

ne

ne

Ošetřovatel

53-41-H/01

102

ano

ano

Operátor skladování

66-53-H/01

90

ano

ano

Plastikář

28-52-H/01

36

ne

ne

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

Zahradnické práce

41-52-E/01

90

ne

ne

Provozní služby - pokojská

69-54-E/01

60

ano

ano

Základní škola:
Název oboru

Číslo oboru

Kapacita

Základní škola

79-01-C/01

75

Základní škola speciální

79-01-B/01

15

5

Počet tříd a žáků – základní škola
Součást
Základní škola

Počet tříd

Počet žáků

Průměr žáků na třídu

5

40

8

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

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
2016

k 31. 8.
2017

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
2016

k 31. 8.
2017

Průměrný
počet
Počet tříd
žáků na
třídu

63-41-L/51
Podnikání

45

34

16

9

2

19,5

66-53-H/01
Operátor skladování

46

42

46

42

1

15

29-54-H/01
Cukrář

36

35

36

35

3

12

53-41-H/01
Ošetřovatel

29

29

29

29

1

8

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

18

15

18

15

1

6

36-67-E/01
Zednické práce

13

9

13

9

1

6

65-51-E/01
Kuchařské práce

38

30

38

30

1,5

11

5

5

5

4

0,5

5

13

9

13

9

1

11

243

208

214

182

12

19

5745-41-E/01
Pečovatelské služby
69-54-E/01
Provozní služby – pokojská
Celkem

Z uvedených 12 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 8 tříd víceoborových:
1. ročník:
kuchařské práce + pokojská; malířské práce + zednické práce; ošetřovatel +
operátor skladování
2. ročník:
cukrář + ošetřovatel; kuchařské práce + pokojská; malířské práce + zednické
práce
3. ročník:
cukrář + operátor skladování + ošetřovatel; kuchařské práce + pečovatelské
služby + malířské a natěračské práce
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.
2016

forma
studia

k 31. 8.
2017

forma
studia

29

Dálk.

25

Dálk.

6

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

27

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2016/2017
Personální složení
Pedagogičtí pracovníci
Provozní pracovníci

učitelé
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

Celkem

34
2
5
2
3
1
47

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
2
31 – 40 let
4
41 – 50 let
15
51 – 60 let
8
nad 60 let
9
Průměrný věk pedagogických pracovníků
mužů
20
žen
27

je 48,87 let.

Pracující důchodci:
starobní
invalidní

11
1

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. Josef Svoboda
Mgr. Miroslav Pelán
Ing. Petra Pechová
Jindřich Kovárník
Alena Němečková
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
Andrea Hušková
Bc. Lucie Horáková
Mgr. Ondřej Kánský
Mgr. Marián Gossányi
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Pedagogický sbor 2016/2017
Silvie Biroščáková

ZŠ

učitelka

Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

učitel

Bc. Lucie Horáková

ZŠ

učitelka

Mgr. Pavel Kodim

ZŠ

učitel

Kateřina Masnerová

ZŠ

asistent pedagoga

Mgr. Miroslav Pelán

ZŠ

učitel

Mgr. Helena Popelková

ZŠ

učitelka

Libuše Bezdičková

SŠŽ

odborný výcvik oboru pečovatelské služby, ošetřovatel

Jiří Brabec

SŠŽ

odborné předměty oboru cukrář

Ing. Luboš Bublík

SSŽ

odborné předměty stavební

Jaroslav Devera

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Hana Doležalová

SŠŽ

odborné předměty - pečovatelské služby, pokojská

Ing. Iva Holá

SŠŽ

odborné předměty oboru kuchařské práce

Zdeňka Horáková

SŠŽ

technika administrativy, obch. korespondence, účetnictví, ekonomika

Mgr. Anežka Chládková

SŠŽ

český jazyk, dějepis, psychologie

Andrea Hušková

SŠŽ

odborné předměty oboru ošetřovatel

Josef Kadlec

SŠŽ

odborný výcvik oboru zednické práce

Mgr. Ondřej Kánský

SŠŽ

práce s počítačem

Ing. Sylva Kapolková

SŠŽ

účetnictví, ekonomika

Ing. Vladimír Kasík

SŠŽ

německý jazyk, ekonomické předměty

Jindřich Kovárník

SŠŽ

odborný výcvik – stavební obory

Bc. Kateřina Loužná

SŠŽ

anglický jazyk, německý jazyk

Mgr. Josef Mára

SŠŽ

občanská výchova, občanská nauka

Jana Skálová

SŠŽ

asistent pedagoga

Monika Němcová

SŠŽ

odborné předměty a odborný výcvik - cukrář

Ing. Alexandra Pilná

SŠŽ

odborné předměty – stavební obory

Ing. Petra Pechová

SŠŽ

odborné ekonomické předměty

František Polánka

SSŽ;
DM

tělesná výchova; vychovatel

Bc. Ladislava Petříková

SŠŽ

odborný výcvik – kuchařské práce, odborné předměty

Mgr. Josef Svoboda

SŠŽ

český jazyk, občanská výchova, právo

Vladimíra Šenkapoulová

SŠŽ

odborný výcvik – kuchařské práce

Alois Vávra

SŠŽ;
DM

odborný výcvik – kuchařské práce; vychovatel

Věra Vobořilová

SŠŽ

odborné předměty - pečovatelské práce
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Václav Zahradník

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Mgr. Petr Zeidler

SŠŽ

matematika, základy přírodních věd

Jan Veselý

SŠŽ;
DM

učitel TV; vychovatel

Věra Košková

DM

vychovatelka

Stav k 30. 9. 2016
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Vzdělání pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Vyuč.

Průměrná
délka pedagog.
praxe

47

40,49

39

31,31

19

17

3

12,03

Pdg. pracovníci
splňujících pdg.
způsobilost

23

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:

18 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:

11 pedagogických pracovníků

Obsah vzdělávacích akcí:
-

seminář výchovných poradců
schůzka školních metodiků prevence
gastronomické workshopy
odborné semináře pro učitele dle oborů
jazykové vzdělávání
konference IKT
životní prostředí
jihovýchodní Asie
Bělorusko a Moldavsko
Exkurze Dubí, Teplice
školení – vysokozdvižné vozíky

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 2016/2017 studovali:
Zdeňka Horáková

ZČU Plzeň, fakulta ekonomická – bakalářský studijní program
Podnikání a management
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Bc. Lucie Horáková

Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, speciální
pedagogika a pedagogika mentálně postižených

Bc. Kateřina Loužná

ZČU Plzeň, fakulta pedagogická, magisterské studium AJ, NJ, ČJ

Andrea Hušková

Jihočeská univerzita České Budějovice, fakulta pedagogická, sociální
pedagogika

Silvie Biroščáková

ZČU Plzeň, fakulta pedagogická, magisterské studium učitelství pro
1. stupeň

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
–

Odbornou literaturu si mohou učitelé půjčovat i v pedagogické knihovně, kde mají k dispozici
1 207 ks knih v hodnotě 119.208,90 Kč.
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D.

Údaje o přijímacím řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku učebních oborů vzdělání:
Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia
Počet přihlášených žáků

Kód a název oboru

1. kolo

64-41-L/524
Podnikání - denní
64-41-L/524
Podnikání - dálkové
66-53-H/01
Operátor skladování
53-41-H/01
Ošetřovatel
36-57-E/01
Malířské a natěr. práce
36-67-E/01
Zednické práce
65-52-E/01
Kuchařské práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby
41-52-E/01
Zahradnické práce
69-54-E/01
Provozní služby – pokojská
29-54-H/01
Cukrář
28-52-H/01
Chemik plastikář
41-52-E/01
Zahradnické práce
29-56-H/01
Řezník – uzenář
Celkem

další kola

Počet
přijatých
žáků1

Počet
odvolání proti
nepřijetí

Počet tříd

3

9

10

0

1

0

0

0

0

0

30

6

27

0

1

4

1

2

0

0,5

9

1

6

0

0,5

0

1

1

0

0,5

20

1

12

0

0,5

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

8

0

2

0

0,5

32

5

21

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

24

89

0

5,5

Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou

1

Počet absolventů celkem
(jen SSŽ)

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

45

3

k 31. 8. 2017 odevzdán zápisový lístek
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E.

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

SŠ

Žáci celkem (k 31. 8. 2017)

ZŠ

V%
Celkem

SŠ

ZŠ

208

40

248

100

100

32

2

34

15,38

5,0

167

35

202

80,29

87,5

Neprospěli

9

3

9

4,33

7,5

Neklasifikováni

0

0

0

0

0

10

0

10

4,8

0

9

0

9

4,32

0

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli

Žáci vyloučení ze studia
Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

Výsledky maturitních zkoušek
Maturitní zkouška
Součást – kód a název oboru

Podnikání – denní forma

Žáci konající
zkoušky

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním opravném
termínu

10

0

7

3

3

6

0

1

5

6

16

0

8

8

9

Podnikání – dálková forma
Celkem škola

Prospěli
s vyznamenáním

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru

66-53-H/01
Operátor skladování
53-41-H/01
Ošetřovatel
65-51-E/01
Kuchařské práce
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
69-54-E/01
Provozní služby
75-41-E/01
Pečovatelské služby
29-54-H/01
Cukrář
Celkem

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním –
opravném
termínu

5

1

4

0

0

10

3

7

0

0

9

4

5

0

0

5

1

4

0

0

5

4

1

0

0

4

3

1

0

0

7

1

6

0

0

45

17

28

0

0
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Chování a docházka žáků (jen za denní formu studia, včetně tříd závěrečného ročníku)
Absence
Součást

omluvená

Počet žáků, kterým byl udělen
2. nebo 3. stupeň z chování

neomluvená

celkem

na žáka

celkem

na žáka

SŠ

15.525

74,64

640

1,97

10

ZŠ

1987

97,88

43

2,12

1
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F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovného poradenství na SŠ
1. 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.
V říjnu 2017 proběhla oslava 120. výročí založení živnostenské školy v Plané. Na akci se
podíleli prakticky všichni pedagogičtí pracovníci i mnoho žáků; spřízněnost s naší školou
umocnila i „firemní“ trička s novým logem školy. Ohlasy z řad bývalých žáků a
zaměstnanců i mnoha občanů města a okolí byly velmi příznivé. Tradičně byli návštěvníci
doslova uneseni z připravených pochoutek - výtvorů studentů oborů kuchařské práce a
cukrář. Nadšené i mnohdy překvapené výkřiky se ozývaly při digitalizovaných
prezentacích starých školních kronik
Zároveň i letos využili někteří návštěvníci možnosti nakoupit levné knihy v rámci bohatě
zásobené burzy knih. Z výtěžku bude opět doplňována o nové tituly školní knihovna.
V listopadu tradičně proběhl Den otevřených dveří, v jehož rámci se opět konal i seminář
výchovných poradců.
Také letos se škola se zapojila do charitativních akcí Světluška a Květinový den.
V rámci činnosti výchovné poradkyně byli žáci oborů „E“ a „H“ i absolventi nástavbového
studia průběžně seznamováni s dalšími možnostmi studia. Se studenty besedovali i
zástupci rekrutačního střediska – Armády ČR. V naší škole proběhla i teoretická část
školení pro zájemce o získání oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků.
Někteří studenti oborů „E“ se opět přihlásili i na nástavbové studium. Bohužel tito studenti
jsou prakticky vždy neúspěšní. Po rozpadu 1. ročníku oboru Podnikání jeden z těchto
studentů, absolvent „E“ oboru Kuchařské práce, celkem úspěšně studuje „H“ obor Cukrář.
Toto se jeví jako optimální cesta pro šikovné žáky „E“ oborů.
2. I nadále můžeme konstatovat, že se udržel trend klesání počtu závažnějších případů užívání
drog. Výchovných komisí, na kterých se řešila zejména neomluvená absence, se konalo 28.
Třikrát se řešily náznaky šikany, naštěstí vždy se prokázalo, že šlo jen o drobné rozmíšky,
nikoli o šikanu jako takovou. Jednou se (v rámci výchovné komise) projednávala opilost a
agrese na DM. Přestože se jednalo o plnoletého žáka, byla přítomna i jeho matka. Žák byl
podmíněně vyloučen a byla mu doporučena návštěva psychologa nebo psychiatra. Žák
doporučení akceptoval.
3. V tomto školním roce se zintenzivnila spolupráce s SPC Mariánské Lázně, zejména s paní
Romanou Svobodovou, která byla osobně přítomna v naší škole. Také pokračovala
spolupráce s OSPOD, Úřadem práce Tachov, Policií ČR, soudy – stále se jednalo zejména
o vypracování posudků na žáky školy. Pracovnice OSPOD Tachov pí Bartušková byla
v některých případech přítomna při jednání výchovných komisí. Pokračovala spolupráce
s pedagogicko- psychologickými poradnami, a to i v oblasti speciálního testování
maturantů – žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky.
4. Jak už bylo uvedeno v loňské zprávě, z hlediska výchovného poradenství se dá
jednoznačně vyzdvihnout postup při řešení velmi problémového žáka mimo jiné
s autistickými rysy. Tento chlapec, kterému opakovaně hrozilo vyloučení, byl z oboru
kuchařské práce přeřazen na obor zednické práce. V této nové třídě se sešli velmi vstřícní a
rozumní žáci, takže za vedení třídního učitele a všech pedagogů je tento problémový
chlapec stále usměrňován spolužáky a jeho chování se téměř znormalizovalo. Je potěšující
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konstatovat, že žák nyní postoupil do 3. ročníku. Podobně úspěšně postoupil do vyššího
ročníku žák 1. ročníku oboru Cukrář. Zde se jedná o mentální postižení, ale chlapec je
v praktické výuce natolik snaživý, že za jisté benevolence a pomoci vyučujících, asistentky
i spolužáků si žák postup zaslouží.
5. Je potěšující konstatovat, že i v tomto školním roce se většina členů pedagogického sboru
opět podílela na náboru nových žáků. Přirozeně probíhala propagace školy v tisku a
formou aktualizovaných reklamních bannerů. K prezentaci školy opět přispěly prodejní
velikonoční a vánoční výstavy.
Výchovného poradenství na ZŠ
Stejně jako v uplynulém roce byla hlavní náplní výchovného poradce ve šk. roce
2016/2017 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 „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. ŠMP 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.
Dále proběhla ukázková hodina první pomoci pracovnicemi RZS Planá v I. a II. pololetí
školního roku.
Spolupráce s PPP i SPC je na velmi dobré úrovni.
Průběžná spolupráce s Policií ČR, Městskou policií a OSPOD Tachov je rovněž na velmi
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.
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Den otevřených dveří
24. listopadu 2016 jsme u příležitosti Dne otevřených dveří na naší škole přivítali řadu
zájemců o jednotlivé učební obory. V tento den se konal i seminář výchovných poradců
základních škol.

Burza škol
Dne 8. listopadu 2016 jsme se zúčastnili prezentace škol v Tachově pod názvem „Kam na
školu, kam do učení“.
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G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Oslava 120. let školy
Připomenutí tradice Střední školy živnostenské v Plané se 8. října 2016 v budově školy
a prostoru před školní budovou zúčastnili nejen současní i bývalí žáci a učitelé školy, ale
i zástupci Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, představitelé partnerské
Berufsschule Wiesau a široká veřejnost. Učitelé si pro návštěvníky připravili ukázky
zábavného vědění - chemické a fyzikální pokusy z kuchyňských surovin, ukázku přípravy
osvěžujících nápojů a malý trh s ukázkami prací žáků. Na kulturním programu se podíleli
soubor Rozmarýnek ZUŠ Mariánské Lázně, písničkáři Tereza a Dan Švecovi a The Dixie Hot
Licks z Plzně. Současní žáci školy se pak podíleli na výzdobě školy i na přípravě a podávání
občerstvení.

V září světlušky září
To je název charitativní sbírky, která pomáhá zrakově postiženým lidem a opravdu proběhla
hned na začátku školního roku v měsíci září. Studentky oboru ošetřovatel vyšly do ulic města
Planá, navštívily školy, úřady i firmy a nabízely drobné dárky. Plánští občané jsou vstřícní a
koupí propagačních výrobků přispěli na zrakově postižené nemalou částkou.
Vánoční prodejní výstavy
Dne 1. prosince 2016 jsme se podíleli na vánoční prodejní výstavě na KÚPK v Plzni, kde nás
vzorně reprezentovali žáci oboru cukrář a kuchařské práce.
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Další prodejní výstavku svých prací s vánoční tematikou uspořádali žáci se svými vyučujícími
20. prosince 2016 v prostorách vestibulu městského úřadu v Plané. Rukodělné výrobky žáků
základní školy a pochutiny od kuchařů a cukrářů se tentokrát prodávaly i před budovou
radnice.

Velikonoční prodejní výstava
Tradiční výstava prací žáků základní i střední školy se konala 11. dubna 2017 ve vestibulu
městského úřadu. O rukodělné výrobky žáků základní školy a pochutiny od kuchařů a cukrářů
je vždy velký zájem a plánští občané se již předem zajímají, zda neporušíme tradici a ve
kterém termínu se bude výstava konat.
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Český den proti rakovině
V květnu 2017 se uskutečnil již 21. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině,
známý pod názvem Květinový den. Tradičně se do této charitativní akce zapojila i naše škola.
Koupí kvítku měsíčku lékařského tentokrát dárci přispěli na vybavení nemocnic pro
onkologicky nemocné děti. Studentkám prvního ročníku oboru ošetřovatel a cukrář se
podařilo prodat všechny kytičky (250 kusů) a tím pomoci Lize proti rakovině částkou přes
5000 Kč.

Exkurze v hasičské zbrojnici
V pátek 19. 5. 2017 jsme s žáky třídy K1.P vyrazili do plánské hasičské zbrojnice, tam mají
své sídlo hasiči, u kterých jsme měli domluvenou prohlídku. 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 krátkém úvodu se nás ujal milý pan
hasič, který nás provedl po celé jejich základně. Žáci tak měli možnost vidět všechna zákoutí
plánské hasičské zbrojnice, ale tím nejzajímavějším místem byla asi garáž. Tam nám byla
předvedena hasičská auta a žáci si mohli vyzkoušet i některé přístroje. Jedno z aut si
prozkoumali i zevnitř. Všem se exkurze líbila a moc jsme si jí všichni užili.

Návštěva žáka SSŽ a ZŠ na praxi v Německu
Brian Kuschel je ve školním roce 2016/17 žákem druhého ročníku oboru kuchařské práce naší
školy. Hovoří plynně německy, a proto si vybral svou odbornou praxi pro tento školní rok v
Hotelu Am See v městečku Neutraubling v těsném sousedství Regensburku. V sobotu
15. dubna se zástupci školy vypravili jej navštívit a zjistit, jak zvládá vykonávat odbornou
praxi v cizí zemi. Hotel Am See je zařazen do třídy First Class, což znamená, že se pyšní
čtyřmi hvězdami. Hotelová klientela je různorodá, ale zvyklá na skvělou kvalitu pokrmů,
ubytování i doplňkových služeb. Pro Briana není zcela snadné pracovat v takto náročném
hotelovém provozu. Spolu s ním jsou v kuchyni zaměstnáni i další cizinci a pracovní tempo je
opravdu rychlé. O jeho výkonech se pohovořil šéf hotelu pan Bernhard Lacher. Sdělil, že je
s Brianovou prací spokojen a přál by si více takových učňů, jako je on. Brianovi patří
poděkování, že šíří svým poctivým přístupem k práci dobré jméno naší školy i za hranicemi
vlasti.
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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. Kromě internetu mají
žáci i zaměstnanci umožněn přístup na vnitřní intranetovou síť školy. Zde jsou
zveřejňovány základní informace, zprávy o připravovaných i uskutečněných akcích školy,
k prohlédnutí je i fotogalerie, fungují odkazy na nejdůležitější webové stránky.
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. Prostřednictvím webových stránek jsou předávány i důležité informace
studentům dálkového nástavbového studia, je využíván e-learing.
Služby žákům poskytované školou
Kopírka na chodbě
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
Informace výchovného poradce o možnosti dalšího studia
Činnost výchovné poradenství – pomoc při řešení problémů, ale i pomoc s hledáním
zaměstnání po studiu
Nápojový automat
Ubytování, stravování
Doprava na pracoviště odborného výcviku
Činnost žákovské knihovny
Žáci mají celodenní přístup do žákovské knihovny. Ne vždy této možnosti plně využívají,
ale pravdou je, že zde mohou najít celkem 1 730 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 113 419,20 Kč.

20

Slavnostní předání výučních listů
22. června 2017 byly žákům učebních oborů kuchařské práce, malířské a natěračské práce,
ošetřovatel, operátor skladování, pečovatelské služby a provozní služby slavnostně předány
výuční listy. Závěrečný ceremoniál se již tradičně konal v příjemném prostředí kostela sv.
Petra a Pavla v Plané. Na cestu do praktického života vyprovodili 45 absolventů ředitel školy,
učitelé teoretické výuky i odborného výcviku a starostka Plané Mgr. Martina Němečková.
Všichni žáci obdrželi vedle výučního listu i Evropský pas dovedností a někteří si odnesli i
stipendium za kvalitní výsledky během celého studia.
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I.

Výsledky soutěží

Žatecký CUP
Dne 18. ledna 2017 se žáci z mnoha škol z celé republiky sjeli na IX. ročník soutěže Žatecký
Cup. Organizátorem soutěže byla Česká barmanská asociace a SOU Žatec. Soutěž v čepování
piva připravil pan Bc. Mojmír Prokeš, viceprezident CBA. Zástupci naší školy se umístili na
5 – 6 a 7 – 9 místě ze 14 soutěžících žáků.

Hrnečku vař
V únoru se žáci oboru kuchařské práce zúčastnili soutěže Hrnečku vař, která se pravidelně
koná ve Stodu. Tentokrát byla soutěž zaměřena na studené předkrmy. Naši žáci oboru
kuchařské práce Kaizlerová a Kuschel obsadili krásné druhé místo.
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JBC – Chodovar CUP Praha Holešovice
Soutěž se konala v únoru a zúčastnilo se jí celkem deset soutěžících z různých škol. Naši
školu reprezentovaly dvě žákyně oboru kuchařské práce – Vorlová a Országová. Obsadily
moc pěkné druhé a čtvrté místo.

Zdobení perníčků
V úterý 4. dubna 2017 se v odbytových prostorách SSŽ a ZŠ v Bezdružické ulici konal
v pořadí již 6. ročník soutěže ve zdobení velikonočních perníčků a prostření slavnostní jarní
tabule pro dvě osoby. Letošní ročník finančně podpořilo sdružení TANDEM – koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže pod MŠMT, neboť již druhým rokem se soutěže
účastní i žáci ze spřátelené Berufsschule ve Wiesau. Mimo nich si přijeli zasoutěžit týmy
z Hotelové školy v Plzni, cukráři z plzeňské OŠ výroby a služeb, dále týmy ze Sušice, Stodu a
Horšovského Týna. Za naši školu „bojovali“ Tomáš Jirotka a Denisa Pražáková z druhého
ročníku oboru kuchařské práce. Podařilo se jim získat krásné třetí místo. První místo obsadili
cukráři z OŠ výroby a služeb a druhou vítěznou příčku obsadili žáci z SOU Sušice. Velké
poděkování patří všem kolegům, kteří svou prací přispěli ke zdárnému průběhu akce a také
pánům Zdeňku Javorskému a Miloši Fajkusovi – zaměstnancům hotelu Nové Lázně
Mariánské Lázně - kteří zajistili profesionální přípravu nealkoholických nápojů na baru a
zapůjčili nám moderní slavnostní inventář.
Plzeňský korbel 2017
V pátek dne 12. května 2017 se tří dívky ze třídy K1. P – obor kuchařské práce vypravily do
plzeňské restaurace U Salzmannů, aby zde poměřily své síly a znalosti v čepování a historii
výroby plzeňského piva. Soutěž každoročně pořádá Hotelová škola Plzeň, které se v letošním
roce podařilo obsadit první tři vítězné příčky. Za naši školu bojovala Nikola Rácová, Pavlína
Vorlová a Karin Svobodová. Dívky si vedly v konkurenci ostatních středních škol velice
dobře, s nejlepším umístěním skončila Karin Svobodová, která s počtem 31,5 bodů získala
krásné čtvrté místo. Za reprezentaci školy a odvahu zasoutěžit si mezi žáky oboru číšník patří
naším dívkám veliké poděkování.
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Úspěch v soutěži Borská vařečka
Dne 17. května 2017 se dvoučlenné družstvo spolužáků ze třídy K2.Pve složení Denisa
Pražáková a Tomáš Růžička rozjelo poměřit své síly s žáky dalších gastronomických škol na
soutěž v přípravě Domažlického ragú a kombinovaného testu z kuchařství do SŠ v Boru.
Zatímco Denisa několik hodin vařila ve cvičné kuchyni, Tomáš poznával 30 druhů koření,
normoval pokrmy, počítal kalkulace a vypracovával testy z hygienického minima a
teoretických znalostí pokrmů. Oba žáci společným výborným výkonem získali celkem 1192
bodů a vybojovali pro naši školu krásné druhé místo. Za skvělou reprezentaci školy jim patří
veliký dík.
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J.

Činnost dalších úseků školy

Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku
Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2016
Z toho:
chlapci
dívky
Stav ke konci školního roku

15 žáků
18 žáků
7 žáků
11 žákyň
20 žáků

Ve školním roce 2016/2017 nebyly uděleny pochvaly, napomenutí a ani žádný žák nebyl
z domova mládeže za nevhodné chování vyloučen. Žáci byli nekonfliktní, ochotní si
navzájem pomoci a vyhovět, taktéž ve vztahu k vychovateli či vychovatelce. Nejčastějším
prohřeškem, který se řešil, byl nepořádek 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 nově
zrekonstruované venkovní hřiště na fotbal, volejbal a badminton. V budově domova mládeže
novou 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, cykloturisté a rodiny s dětmi.
Údržbové, úklidové, investiční akce v areálu DM
Úklid prostor domova mládeže, školní jídelny a o služby pokojské zajišťuje paní Matysová,
venkovní úpravy a údržbářské práce má na starost pan Mára ml.
Zkvalitnila se úroveň poskytovaných služeb. Bylo plně zrekonstruováno a vybaveno novým
nábytkem 8 pokojů pro žáky. Dále byla zrekonstruována a dovybavena tělocvična. Venkovní
prostory byly upraveny prořezem dřevin a zrekonstruováno bylo venkovní fotbalové hřiště,
hřiště pro volejbal a míčové hry.
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Činnost ekonomického úseku
V uplynulém roce byly mzdy vypláceny celkem ze čtyř dotací, z provozních prostředků
hlavní a doplňkové činnosti. Zpracování mezd a následné účtování si kladlo zvýšené nároky
na sledování správného čerpání a vyúčtování dotací.
Byla provedena kontrola OSSZ, která byla zaměřena plnění povinnosti v nemocenském
pojištění, plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Výše uvedené skutečnosti, včetně mnoha legislativních změn v průběhu roku, byly důvodem
zvýšené náročnosti zajištění všech prací ekonomického úseku, jehož chod nadále zajišťují
2 pracovnice.

Vnitřní kontrolní činnost
Na škole je dle pokynu Rady PK od 1. 9. 2011 zřízena funkce interního auditora. Hlavní a
soustavnou náplní auditora je přezkoumávání ekonomické oblasti, zda nedochází
k porušování příslušných platných zákonů.
Dále ve škole funguje vnitřní kontrolní systém – to je roční plán kontrol, kde jsou ředitelem
školy určené oblasti kontroly a určeni zodpovědní pracovníci, kteří kontrolu zajišťují
v předepsaném termínu a o provedené kontrole a zjištěných skutečnostech vyhotovují
písemný záznam. Kontrolní činnost pravidelně vyhodnocují i vedoucí jednotlivých úseků,
kteří jsou členy vedení. Vedoucí úseků provádí rovněž kontrolu vnitřních předpisů, aby tyto
dokumenty byly vždy v souladu s platnou legislativou.
Vnější kontrolní činnost
Dne 25. 4. 2017, 26. 4. 2017 a 5. 6. 2017 byla provedena kontrola pracovníky Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu. Předmětem kontroly bylo:
- Hospodaření a správnost účtování přímých dotací – při kontrolním šetření nebylo zjištěno
porušení obecně závazných právních předpisů.
- Vnitřní kontrolní systém – došlo k porušení ustanovení par. 25 odst. 2 písm. c) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu
rozpočtu přímých výdajů 2016 – při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně
závazných právních předpisů.
- Dodržování směrnice RPK č. 3/2012, č. 1/2013, č. 1/2014 a č. 2/2016 o zadávání
veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách
způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou – při kontrolním šetření
nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.
- Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpis - při
kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.
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Dne 9. 12. 2015 byla Hasičským záchranným sborem PK, územním odborem Tachov,
provedena kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně. Kontrola
se týkala Domova mládeže. Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Dne 18. 3. 2016 provedla Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Tachov, kontrolu
středisek praktického vyučování:
- dílna šití, Bezdružická 728 – dle požadavků KHS byly osazeny na pracovní místa
přenosné svítilny
- dílny Jateční 876 – dle požadavků KHS bylo zajištěno odvětrání šaten pro žáky oboru
malířské a natěračské práce
Dne 22. 6. až 24. 6. 2016 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov kontrolu:
- plnění povinností v nemocenském pojištění
- plnění povinností v oblasti pojistného
- plnění povinností v důchodovém pojištění
V žádné kontrolované oblasti za období roku 2013 – 2016 nebyl nalezeny nedostatky.
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K.

Údaje o výsledcích inspekce

Inspekce ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 proběhla inspekční činnost ve dnech 1. 3. – 3. 3. 2017.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání oboru 64-41-L/51 Podnikání. Bylo konstatováno, že úspěšnost žáků ve společné
části maturitní zkoušky má klesající tendenci. Mimo jiné bylo doporučeno stanovit taková
kritéria přijímacího řízení, která budou předpokladem úspěšného zvládnutí studia.

Řešení stížností
Ve školním roce 2016/2017 nebyla řešena žádná oficiální stížnost.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2016/2017 nebyla podána žádná žádost o informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.
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L.

Údaje o hospodaření školy

Přímá dotace
2013

2014

2015

2016

Přímá dotace celkem

14 433 000

15 744 000

14 009 000

16 156 000

Platy

10 376 000

11 228 000

10 038 000

11 493 000

OON

165 000

250 000

170 000

269 000

3 892 000

4 266 000

3 801 000

4 394 000

2013

2014

2015

2016

3 807 870

3 363 000

4 511 000

3 400 000

Náklady za organizaci celkem

21 475 636

21 900 065

22 883 269

22 987 228

Náklady na hlavní činnost

21 343 351

21 482 986

22 587 716

22 337 058

132 285

417 079

295 553

650 000

Tržby za organizaci celkem

21 908 172

22 145 625

23 187 204

23 290 713

Tržby z hlavní činnosti včetně
dotací

21 591 742

21 615 765

22 811 614

22 337 963

Tržby z doplňkové činnosti

316 430

529 860

375 590

952 750

Hospodářský výsledek
organizace celkem

432 537

275 560

303 935

303 485

Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti

248 392

162 779

223 898

905

Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti

184 145

112 781

80 037

302 580

ONIV vč. odvodů z mezd
Provozní prostředky

Provozní dotace

Náklady na doplňkovou činnost
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Pro rok 2016 byly naší organizaci stanoveny závazné ukazatele na přímé výdaje ve školství
jako celek bez přesného členění na jednotlivá střediska školy.

Limit počtu zaměstnanců
Přímé neinvestiční výdaje celkem
z toho: prostředky na platy
prostředky na ostatní osobní náklady
ostatní neinv. prostředky vč. odvodů z mezd

30,14
16 156 000,-- Kč
11 493 000,-- Kč
269 000,-- Kč
4 394 000,-- Kč

Na krytí mzdových prostředků byly navíc použity tyto mimořádné dotace:
Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání
Rozvojový program Financ. asistentů pedag. pro soc. znevýhodněné žáky
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

366.712,- Kč
108.291,- Kč
440.391,- Kč

Na provozní neinvestiční výdaje byla zřizovatelem poskytnuta dotace na provoz ve výši
3.400.000,- Kč.
Z investičních prostředků byla hrazena oprava v budově školy ve výši 83.697,- Kč a
projektová dokumentace v celkové hodnotě 267.410,- Kč nutná k přípravě přestavby
v budově bývalé školní jídelny, kde budou vybudovány CK a dílna pro obor cukrář.
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 360 tis. Kč (z přímé
dotace 267 tis., z provozních prostředků hrazeno 93 tis. Kč takto:
Učební pomůcky
90 tis. Kč
Pracovní oděvy žáků
79 tis. Kč
Knihy do knihovny
1 tis. Kč
Praktická výuka
26 tis. Kč
Stravné na praxi a DM
71 tis. Kč
Náhrady za nemoc
34 tis. Kč
Úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem
53 tis. Kč
Odměny, odvody - maturity
6 tis. Kč

Hospodářský výsledek za celou organizaci byl 303.484,61 Kč. V hlavní činnosti byl dosažen
hospodářský výsledek 904,79 Kč a v doplňkové činnosti 302.579,82 Kč.
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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. Nový učební obor Spojový mechanik pro ICT (26-58-H/001).

Hlavní cíle pro příští školní rok:
1. Zapojení do KAP – získání finančních prostředků z EU, šablony
2. Modernizace učeben školy, zázemí a pedagogického sboru
3. Příprava projektu modernizace a zateplení budovy Domova mládeže
4. Rekonstrukce stravovacího areálu
5. Spolupráce s firmami v okolí

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

Mgr. Josef Mára
ředitel školy
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