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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
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Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2015)
Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

283

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.

250

33

29,004

27

24,167

47

37

10

8,650

8

6,636

146

21

17

4

2,758

2

1,000

604

351

304

47

40,412

37

31,803

Školní rok 2015/2016
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 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 6., 7.,
9. a 10. ročník. Průměrný počet žáků na třídu je 7,6. Celkem 24 žáků je ve věkové kategorii
6 – 14 let, zbývajících 14 žáků je ve věkové kategorii 15 – 18 let. Z uvedeného počtu žáků je
29 s lehkým mentálním postižením a 6 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 – základ života“
ŠVP „Škola hrou“
Absolventi školy:
Celkem 4, z toho 3 přijati ke studiu do učebních oborů, 1 žák nepodal přihlášku.
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
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.
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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 bez přijímacích
zkoušek.
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.
Organizace školního roku 2015/2016
Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

1. září 2015
28. ledna 2016
30. června 2016

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

29. a 30. října 2015
23. prosince 2015 až 3. ledna 2016
29. ledna 2016
29. února až 6. března 2016
24. března až 25. března 2016

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

24. listopadu 2015
26. ledna 2016
12. dubna 2016
pro vycházející žáky
pro maturanty
pro ostatní žáky
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24. května 2016
26. dubna 2016
27. června 2016

B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2014/15

2015/16

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
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38

7,6

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

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
2015

k 31. 8.
2016

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
2015

k 31. 8.
2016

Průměrný
počet
Počet tříd
žáků na
třídu

63-41-L/51
Podnikání

44

24

28

13

3

14,7

66-53-H/01
Operátor skladování

50

43

50

43

2

25

29-54-H/01
Cukrář

23

18

23

18

1

23

53-41-H/01
Ošetřovatel

34

28

34

28

2

17

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

20

17

20

17

2

10

36-67-E/01
Zednické práce

11

10

11

10

1

11

65-51-E/01
Kuchařské práce

52

43

52

43

2,83

10,8

75-41-E/01
Pečovatelské služby

9

6

9

6

0,83

10,8

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

7

7

7

7

0,33

21,2

250

196

234

185

15

16,7

Celkem

Z uvedených 15 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 7 tříd víceoborových:
1. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské služby + provoní služby, cukrář + ošetřovatel,
malířské práce + zednické práce
2. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské služby, cukrář + operátor skladování
3. ročník:
ošetřovatel + operátor skladování, malířské práce + zednické 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.
2015

forma
studia

k 31. 8.
2016

forma
studia

16

DK

11

DK

6

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

16

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2015/2016
Personální složení
Pedagogičtí pracovníci

učitelé
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

Provozní pracovníci

Celkem

33
2
5
2
3
1
46

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
2
31 – 40 let
5
41 – 50 let
13
51 – 60 let
8
nad 60 let
9
Průměrný věk pedagogických pracovníků
mužů
18
žen
29

je 50,32 let.

Pracující důchodci:
starobní
invalidní

14
0

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
Vedoucí vychovatel DM

Mgr. Josef Mára
Mgr. Josef Svoboda
Mgr. Miroslav Pelán
Ing. Petra Pechová
Jindřich Kovárník
Alena Němečková
Jiří Popelka

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

Pedagogický sbor 2015/2016
Silvie Biroščáková

ZŠ

učitelka

Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

učitel

Bc. Lucie Horáková

ZŠ

učitelka
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Mgr. Milada Kejíková

ZŠ

učitelka

Mgr. Pavel Kodim

ZŠ

učitel

Kateřina Masnerová

ZŠ

asistent pedagoga

Mgr. Miroslav Pelán

ZŠ

učitel

Mgr. Helena Popelková

ZŠ

učitelka

Věra Bezdičková

SŠŽ

odborný výcvik oboru pečovatelské služby, ošetřovatel

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, písemná a ústní komunikace, 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

Václav Zahradník

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Mgr. Petr Zeidler

SŠŽ

matematika, základy přírodních věd

Jiří Popelka

DM

vedoucí vychovatel

Věra Košková

DM

vychovatelka
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Stav k 30. 9. 2015
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Vzdělání pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Vyuč.

Průměrná
délka pedagog.
praxe

47

40,412

37

31,803

19

15

3

12,9

Pdg. pracovníci
splňujících pdg.
způsobilost

27

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:

26 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:
pracovníků

42 pedagogických

Obsah vzdělávacích akcí:
– prevence patologických jevů - konference
– schůzka školních metodiků prevence
– porady a školení výchovných poradců
– jazykové kurzy
– gastronomické workshopy
– workshopy pro technické vzdělávání
– Islámský stát
– Rusko, Thajsko, Indie
– konference IKT
– hospodářská politika sátu
– personalistika
– odborné semináře pro učitele dle oborů
Téměř neomezené možnosti mají naši učitelé i 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 2015/2016 studovali:
Zdeňka Horáková

ZČU Plzeň, fakulta ekonomická – bakalářský studijní program
Podnikání a management

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
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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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Údaje o přijímacím řízení

D.

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

21

4

24

0

1

22

13

35

0

1

16

6

17

0

0,5

13

2

11

0

0,5

8

3

7

0

0,5

5

3

6

0

0,5

17

4

12

0

0,5

2

1

0

0

0

2

0

0

0

0

6

3

6

0

0,5

30

6

21

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

45

139

0

6

Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou

1

Počet absolventů celkem
(jen SSŽ)

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

50

10

k 31. 8. 2016 odevzdán zápisový lístek
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

E.

Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

ZŠ

SŠ

Žáci celkem (k 31. 8. 2016)

V%
SŠ

Celkem

ZŠ

196

38

234

100

100

32

6

38

16,3

15,8

157

26

183

80,1

68,4

Neprospěli

7

5

12

3,6

13,2

Neklasifikováni

0

1

1

0

2,6

Žáci vyloučení ze studia

0

0

0

0

0

33

0

0

16,8

0

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

7

0

1

6

4

Podnikání – dálková forma

9

0

4

5

0

16

0

5

11

4

Celkem škola

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
36-67-E/01
Zednické práce
Celkem

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním –
opravném
termínu

11

0

11

0

1

11

2

9

0

2

16

7

9

0

1

7

0

7

0

0

4

0

4

0

0

49

9

40

0

4

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

12

Absence
Součást

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

neomluvená

omluvená
celkem

na žáka

celkem

na žáka

SŠ

15.879

81

410

2,1

9

ZŠ

3454

90,89

32

0,84

3

13

F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovného poradenství na SŠ
1. Z akcí výchovného programu školy tradičně uskutečnily všechny první ročníky návštěvu
školní knihovny, která byla v rámci projektu financovaného EU obohacena o mnoho
výtisků. S organizací této knihovny a systémem vypůjčování knih byly třídy seznámeny
v úvodních hodinách literatury.
Jako velmi povedená byla opět hodnocena akce Posvícení ve škole; školu znovu
navštívilo mnoho občanů města a okolí, kteří konzumací připravených pochoutek mohli
hodnotit výtvory studentů oborů kuchařské práce a cukrář. Zároveň i letos využili
možnosti nakoupit levné knihy v rámci bohatě zásobené burzy knih. Z výtěžku bude
postupně aktualizována (v souvislosti se školním seznamem literatury pro maturanty)
školní knihovna.
V listopadu tradičně proběhl Den otevřených dveří, v jehož rámci se opět konal i
seminář výchovných poradců.
I letos se škola se zapojila do charitativních akcí.
V rámci činnosti výchovné poradkyně byli žáci oborů „E“ a „H“ i absolventi
nástavbového studia průběžně seznamováni s dalšími možnostmi studia. Někteří studenti
oborů „E“ se opět přihlásili i na nástavbové studium.
2. Můžeme konstatovat, že se udržel trend klesání počtu závažnějších případů užívání drog.
Také se konalo méně výchovných komisí, na kterých se řešila zejména neomluvená
absence; konalo se jich pouze 25, přestože třídní učitelé jsou při řešení docházky stejně
důslední.
3. Opět pokračovala spolupráce s OSPOD, Úřadem práce Tachov, Policií ČR, soudy –
jednalo se zejména o vypracování posudků na žáky školy. Pracovníci OSPOD byli
v některých případech přítomni při jednání výchovných komisí. Výchovná poradkyně se
zúčastnila tzv. případového jednání na MěÚ Planá.
4. Pokračovala spolupráce s pedagogicko- psychologickými poradnami, a to i v oblasti
speciálního testování maturantů – žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní
zkoušky.
5. 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 usměrňován i spolužáky a jeho
chování se téměř znormalizovalo.
6. Většina členů pedagogického sboru se opět podílela na náboru nových žáků. Přirozeně
probíhala propagace školy v tisku. K prezentaci školy opět přispěly prodejní velikonoční
a vánoční výstavy. I během nich probíhala – byť v komornějším měřítku – burza knih.
Výchovného poradenství na ZŠ
Stejně jako v uplynulém roce byla hlavní náplní výchovného poradce ve šk. roce
2015/2016 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
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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.
V rámci podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci se uskutečnila beseda
s populárním zpěvákem Radkem Bangou. Dále proběhla ukázková hodina první
pomoci pracovnicemi RZS Planá v I. a II. pololetí šk. 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.

Den otevřených dveří
26. listopadu 2015 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 11. listopadu 2015 jsme se zúčastnili prezentace škol v Tachově pod názvem „Kam na
školu, kam do učení“.
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G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Zahraniční jazykové kurzy pedagogů a čtenářské dílny – projekt OPVK 56. výzva
V rámci této výzvy jsme realizovali výjezd do zahraničí pro dva učitele cizích jazyků. Ing.
Vladimír Kasík absolvoval od 26. 10. 2015 do 6. 11. 2015 krátkodobý intenzivní kurz
anglického jazyka v Evropean School of English, Paceville Avenue, St Julians STJ 3103 na
Maltě se zaměřením na zlepšování jazykových kompetencí na úrovni B2. Bc. Kateřina
Loužná absolvovala v době od 9. 11. 2015 do 20. 11. 2015 krátkodobý intenzivní kurz
německého jazyka v F+U Academy of Languages, Heidelberg, SRN, se zaměřením na
zlepšování jazykových kompetencí rovněž na úrovni B2.
Mgr. Anežka Chládková zavedla jednu čtenářskou dílnu do vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura jako jeden z možných prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské
gramotnosti.

Posvícení ve škole
Po loňské premiéře i letos proběhlo ve spolupráci s městským úřadem a Kulturním
okrašlovacím spolkem v sobotu 7. listopadu 2015 Posvícení ve škole. Pro příchozí si žáci a
učitelé školy připravili Svatomartinskou husu, ochutnávku vín s odborným výkladem,
prezentaci tvorby oboru cukrář a další dobroty a pochutiny včetně něčeho na zahřátí.
V doprovodném kulturní programu se mimo jiné představila i hudební skupina The Dixie Hot
Licks z Plzně nebo parkurová exhibice BREAK OUT z Bezdružic. Pro nejmenší diváky
přijelo zahrát loutkové divadlo Toy Machine z Prahy. Věříme, že všichni účastníci se ztotožní
s heslem školy: „I školu můžete mít rádi.“
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Jazykově vzdělávací pobyt v Rakousku
Koncem listopadu se díky grantu Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu
vzdělání pro konkurenceschopnost a výzvy č. 56 vydali žáci naší školy poznat rakouský
Salzburg a vylepšit si své jazykové dovednosti. Skupina o deseti žácích převážně
nástavbového studia strávila šest dní v krásném historickém městě, kde se seznámili
s památkami a architekturou města jako Mozartův rodný dům, Mirabellské zahrady,
Salzburger Dom atd. Rozšířili si znalosti o historii Rakouska i o jeho nejvýznamnějších
osobnostech a panovnících. Díky adventnímu času měli možnost poznat rozdíly i shodnosti
zvyků a tradic v Čechách a Rakousku a užít si krásnou vánoční výzdobu i atmosféru.
Samozřejmě hlavní součástí pobytu byl jazykový kurz vytvořený přímo pro naše žáky, kteří si
přivezli domů jazykový certifikát i větší znalosti německého jazyka.

Jazykově vzdělávací pobyt na jihu Anglie
Na konci listopadu se žáci naší školy vydali na sedmidenní poznávací a studijní pobyt do
Anglie, který umožnil grant Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu vzdělání
pro konkurenceschopnost a výzvy č. 56. Skupina deseti žáků měla možnost absolvovat
jazykový kurz, který zakončili všichni úspěšně certifikátem. Dále žáci poznávali jižní pobřeží
Anglie, takže viděli známá místa v Brightonu, navštívili námořní muzeum, přístav a loď
admirála Nelsona HMS Victory v Portsmouthu, ale užili si i moře a přírody, například při
výletě na Seven sisters, což jsou obrovské vápencové útesy. Samozřejmě nechyběla návštěva
Londýna, kde strávili celé dva dny a mohli vidět významné památky jako Buckingham
Palace, Piccadilly circus, Trafalgar Square, London Eye, Tower Bridge a další. Díky
ubytování v hostitelských rodinách se seznámili i se zvyky, stravováním, názory a mentalitou
Britů.

Prohlubujeme spolupráci s Domovem Milíře
Jako pravidelně každým rokem navštívili i letos naši žáci své „svěřence“ v Domově Milíře.
Tento druh partnerství je založen na společném zájmu, pramenícím ze zaměření žáků –
pečovatelů a ošetřovatelů. Sami rádi chodí vypomoci obyvatelům domova v rámci školní
praxe a také, pokud je to možné, tam získají své první zaměstnání.

Vánoční prodejní výstava
Jako obvykle v tomto čase uspořádali žáci 15. prosince 2015 v prostorách vestibulu
městského úřadu prodejní výstavku svých prací s vánoční tematikou. Rukodělné výrobky
žáků základní školy a pochutiny od kuchařů a cukrářů se tentokrát prodávaly i před budovou
radnice.
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Fond Sidus, z. ú.
Primátorská 40
180 00 Praha 8
V Praze dne 5.2.16 8:44
Potvrzujeme, že Střední odborné učiliště a Základní škola, Kostelní 129 , Planá
se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z. ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 645,00 Kč
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Návštěva hejtmana
Naši školu 10. května 2016 navštívil hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs
s doprovodem z odboru školství. Prohlédli si prostory školy, zejména odborné učebny, novou
kuchyň odborného výcviku i nově zrekonstruované pokoje domova mládeže. Na závěr
návštěvy pobesedovali s pedagogy a pracovníky školy o otázkách budoucnosti školství a
odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a okrese Tachov.

Český den proti rakovině
Ve středu 11. 5. 2016 se uskutečnil 20. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině.
Tradičně se do této charitativní akce zapojila i naše škola. Koupí kvítku měsíčku lékařského
tentokrát dárci přispěli na program prevence onkologického onemocnění rakoviny prsu u žen
a u mužů. Studentkám oboru ošetřovatel druhého a prvního ročníku se podařilo prodat
všechny kytičky (250 kusů) a tím pomoci Lize proti rakovině částkou přes 5000 Kč.
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Návštěva sklárny Moser
31. 5. 2016 navštívili žáci tříd S1. a M1.Z sklárnu Moser v Karlových Varech. Prohlídka byla
rozdělená na dvě části – prohlídku muzea sklárny a prohlídku sklářské huti. V muzeu nejdříve
viděli film přibližující krásu a jedinečnost sklářského řemesla, pak mohli obdivovat vystavené
sklářské výrobky od nejstarší sklářské tvorby po současné kolekce. Ve sklářské huti mohli
sledovat přeměnu žhavé masy skla v jedinečný výrobek a obdivovat zručnost a umění
sklářských mistrů. Při odchodu někteří žáci předvedli své hudební nadání hrou na skleněnou
zvonkohru.

Setkání malířů a natěračů v Hlučíně
Pátého ročníku setkání mladých malířů-natěračů v Hlučíně se na pozvání Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR 24. května 2016 zúčastnili žáci třídy M2. Z třinácti přihlášených škol
to měli na setkání nejdál, téměř přes celou republiku. Cílem projektu bylo nejen porovnání
schopností a dovedností žáků středních odborných škol, ale i výměna zkušeností, seznámení
se stylem práce a nápaditostí kolegů, navázání osobních kontaktů a v neposlední řadě
propagace oboru. V doprovodném programu žáci navštívili i pevnostní areál
československého opevnění Hlučín - Darkovičky a národní kulturní památku černouhelný Důl
Michal s expozicí Průmyslového muzea.
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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
Automat na potraviny
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 1 551 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 64 861,30 Kč.
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Slavnostní předání výučních listů
22. června 2016 byly žákům učebních oborů kuchařské práce, zednické práce, malířské a
natěračské práce, ošetřovatel a poprvé i operátor skladování 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 studenty ředitel školy, učitelé 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 2016
Ve středu 20. ledna 2016 se v Žatci konal VIII. ročník soutěže ŽATECKÝ CUP 2016, ve
které žáci středních škol poměřují své dovednosti v čepování piva, míchání koktejlů
s použitím piva a v přípravě kávy. Součástí je i teoretický test o výrobě a historii piva.
Naši školu reprezentovali pod vedením Ing. Holé Brian Kuschel z prvního ročníku, který
spíše sbíral zkušenosti, a Michaela Schleicherová ze třetího ročníku, která nakonec získala
v těsném souboji krásné 3. místo s celkovým počtem 43 bodů. Za umožnění cvičného
čepování velmi děkujeme restauraci Stará Sladovna v Chodové Plané a Rybí restauraci
v Plané.
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Zámecký rendlík
Již 11. ročník kuchařské soutěže se konal v Hostouni ve dnech 17. a 18. března 2016. Z naší
školy se zúčastnilo dvoučlenné družstvo, Klára Nováková a Kristina Dokoupilová. Tématem
letošního ročníku byla zelenina jako předkrm, krůtí prso v libovolné úpravě a tvarohový
moučník. Soutěžící žákyně pod vedením učitelky Bc. Ladislavy Petříkové připravily: tortellini
z celozrnné žitné mouky plněné baby špenátem podávané na zelených fazolkách, celerové
pyré; krůtí prso na pomerančích, batáty kaše, červená řepa pečená s tymiánem a rozmarýnem;
tvarohový dezert s chia semínky doplněný borůvkou a malinou. I když se nedostaly na stupně
vítězů, získaly krásné čtvrté místo.
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Zdobení perníčků
Ve středu 15. března naše škola pořádala již pátý ročník jarní soutěže ve zdobení perníčků a
úpravě slavnostní velikonoční tabule. V letošním roce jsme mimo šesti soutěžních týmů ze
středních gastronomických škol plzeňského kraje poprvé přivítali i dvě družstva ze spřátelené
Berufschule ve Wiesau. Dovednosti žáků z jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a
rozhodnout o vítězi nebylo jednoduché. S celkovým počtem 256 bodů se nakonec vítězem
soutěže stal tým, který to k nám měl nejdál - ze Sušice. Ceny vítězům předala starostka města
Planá Mgr. Němečková, která se této soutěže účastní pravidelně a ve zdobení perníčků je
sama velmi zdatná.
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Plzeňský korbel 2016
V pátek 13. května 2016 se v prostorách plzeňské Gambrinus varny uskutečnil v pořadí již
desátý ročník soutěže žáků gastronomických oborů v čepování nealkoholického piva Birell.
Naše škola vyslala do soutěže 3 žáky prvního ročníku oboru kuchařské práce. Soutěžním
úkolem pro každého z žáků bylo načepovat v časovém limitu 60 sekund pivo o objemu 0,3 l
na pákovém výčepním kohoutu a 0,5 l na retro kohoutu Baroko. Dále žáci zpracovali odborný
test z historie plzeňského pivovaru, výroby piva a také správné techniky čepování.
V konkurenci ostatních 18 soutěžících žáků z gastronomických škol plzeňského regionu
obsadil Brian Kuschel pěkné 5. místo, Adriana Stoklasová se umístila na 8. a Lucie
Tvarochová na 14. místě.
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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. 2015
Z toho:
chlapci
dívky
Stav ke konci školního roku

17 žáků
17 žáků
9 žáků
8 žákyň
13 žáků

V tomto školním roce nebyly uděleny pochvaly, nebylo uděleno ani napomenutí a žádný
ubytovaný žák nebyl z domova mládeže za nevhodné chování vyloučen.
Převládali žáci nekonfliktní, žáci, kteří byli ochotní si navzájem pomoci i pomoci vychovateli
či vychovatelce. Ubylo pomluv a vzájemného ubližování. Spory mezi žáky byly výjimečné a
snadno řešitelné. Nejčastěji se řešil nepořádek v prostorách DM.
Stále však trvá problém s přípravou žáků na vyučování. Žáci nejsou ochotni se učit. V tomto
školním roce se několikrát žáci (žákyně) přihlásili sami k doučování, ale většina žáků striktně
odmítá samostudium i kolektivní procvičování. Doba studijního klidu byla proto hojně
využívána k práci se žáky na procvičování jemné motoriky, zlepšování se
v psychomotorických dovednostech a zlepšování všeobecného rozhledu žáků a to formou
soutěží a kvízů. Do těchto her se zapojovala v průměru polovina žáků. Stále platí, že žáci
nejraději sledují internet, televizi a spí a při volných vycházkách bloumají po městě. Řízených
vycházek s vychovatelkou se účastní velmi neradi.
Žáci se již téměř nestravují ve školní jídelně. K přípravě jídla využívali kuchyňku DM.
Zhodnocení výchovného programu, zapojení žáků do činnosti domova mládeže
Na DM jsou plněny hlavně výchovné činnosti pracovní, kdy žáci pomáhají při různých
úklidových, stěhovacích a údržbářských pracích a dále samostatně uklízí své pokoje,
koupelny a kuchyňku. V každodenním kontaktu se žáky je kladen důraz na výchovu
k zodpovědnosti, kladným mezilidským vztahům, plánování osobního volna a samostatných
činností, hygienickým návykům, k pravidelné přípravě na vyučování a také na rozšiřování
všeobecného rozhledu žáků. Během školního roku využili žáci počítačovou klubovnu k plnění
školních povinností a k využití volného času. Dále využili žáci klubovnu volného času, kdy
v týdnu praktické výuky naplnili čas pro samostudium účastí ve vědomostních soutěžích a
soutěžích rozvíjejících jemnou motoriku a psychomotorické dovednosti. Novou tělocvičnu
využili žáci pro hru stolního tenisu. Byla využívána i posilovna, kterou žáci navštěvovali
nárazově. Žáci ve svém volnu využili ke sportovním aktivitám také městské sportovní hřiště.
Spolupráce se školou, učiteli a rodiči
Pravidelně se řeší výchovné problémy žáků s jejich zákonnými zástupci a to jak telefonicky,
tak osobně. S jednotlivými třídními učiteli se řeší odjezdy nemocných žáků domů, pozdní
příjezdy z exkurzí a kulturních akcí pořádaných školou, požadavky na přípravu žáků na
teoretickou i praktickou výuku. Je potřebná častější spolupráce učitelů a vychovatelů při
domácí přípravě žáků na vyučování.
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Zabezpečení doplňkové činnosti
Ubytovanými hosty jsou sezónní dělníci, kteří pracují v Plané nebo blízkém okolí, obchodní
cestující a také turisté, kteří přijíždějí nově i opakovaně.
Údržbové, úklidové, investiční akce v areálu DM
O úklid prostor DM, školní jídelny a o služby pokojské se stará pí Růžičková, o venkovní
úpravy se stará p. Zajíček a o údržbářské práce se stará p. Vávra. Poruchy, poškození a
nedostatky jsou pravidelně zapisovány do knihy a následně v krátké lhůtě odstraňovány.
Zkvalitnila se úroveň poskytování ubytovacích služeb. V domově mládeže je zaveden
videotelefon zajišťující bezpečnost provozu domova. Byla využívána i nová posilovna a
tělocvična pro žáky DM, zaměstnance a zájemce z řad plánské veřejnosti.

Činnost ekonomického úseku
V roce 2015 byly mzdy vypláceny celkem ze šesti dotací. Zpracování mezd a následné
účtování si kladlo zvýšené nároky na sledování správného čerpání a vyúčtování takového
množství dotací.
V říjnu 2015 byla provedena kontrola pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeň. Kontrola byla zaměřena na ověření správnosti podkladů rozhodných
pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů. Na základě zjištěných
údajů (na SOU vykázáno více o 1 žáka, na ZŠ chybně zařazeni žáci) - organizace požádala
o snížení dotace ze státního rozpočtu; zjištěné nedostatky byly odstraněny do 31. 12. 2015.
Dále byla provedena kontrola ČŠI, která byla zaměřena na osobní spisy zaměstnanců.
Kontrolou zjištěné nedostatky byly odstraněny.
Další kontrola ČŠI byla provedena v červnu 2015 – týkala se závěrečných zkoušek oboru
stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce. Nebyly shledány 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
dvě 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.
V tomto školním roce nebyla auditem zjištěna rizika vyplývající ze zákona o finanční
kontrole.
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.
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Vnější kontrolní činnost
Dne 21. 10. 2015 byla provedena kontrola pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odboru školství, mládeže a sportu. Předmětem kontroly bylo:
- ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu
přímých výdajů 2015 – zjištěné nedostatky vedly k úpravě rozpočtu na rok 2015.
- dodržování směrnice RPK č. 3/2012, č. 1/2013 a č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek,
s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným
směrnicemi a platnou právní úpravou – v kontrolovaném období nebyla žádná veřejná
zakázka.
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 2015/2016 neproběhla žádná inspekční činnost ze strany ČŠI.

Řešení stížností
Ve školním roce 2015/2016 nebyla řešena žádná stížnost.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2015/2016 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
2012

2013

2014

2015

Přímá dotace celkem

17 374 000

14 433 000

15 744 000

14 009 000

Platy

12 226 000

10 376 000

11 228 000

10 038 000

OON

555 000

165 000

250 000

170 000

4 593 000

3 892 000

4 266 000

3 801 000

2012

2013

2014

2015

4 065 000

3 807 870

3 363 000

4 511 000

Náklady za organizaci celkem

24 642 368

21 475 636

21 900 065

22 883 269

Náklady na hlavní činnost

24 513 026

21 343 351

21 482 986

22 587 716

129 341

132 285

417 079

295 553

Tržby za organizaci celkem

24 815 169

21 908 172

22 145 625

23 187 204

Tržby z hlavní činnosti včetně
dotací

24 572 638

21 591 742

21 615 765

22 811 614

Tržby z doplňkové činnosti

242 532

316 430

529 860

375 590

Hospodářský výsledek
organizace celkem

172 802

432 537

275 560

303 935

Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti

59 611

248 392

162 779

223 898

Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti

113 190

184 145

112 781

80 037

ONIV vč. odvodů z mezd
Provozní prostředky

Provozní dotace

Náklady na doplňkovou činnost
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Pro rok 2015 byly naší organizaci stanoveny závazné ukazatele na přímé výdaje ve školství
jako celek bez přesného členění na jednotlivá střediska školy.
Limit počtu zaměstnanců
31,95
Přímé neinvestiční výdaje celkem
14 009 000,- Kč
z toho: prostředky na platy
10 038 000,- Kč
prostředky na ostatní osobní náklady
170 000,- Kč
ostatní neinvestiční prostředky vč. odvodů z mezd
3 801 000,- Kč
Dotace byla zcela vyčerpána.
Na krytí mzdových prostředků byly navíc použity tyto mimořádné dotace:
Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání
Rozvojový program Financ. asistentů pedagoga pro soc. znevýhodněné žáky
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství

526 903,- Kč
171 282,- Kč
422 289,- Kč
70 740,- Kč

Na provozní neinvestiční výdaje byla zřizovatelem poskytnuta dotace na provoz ve výši
4.511.000,- Kč. Z této dotace bylo 1.080.000,- Kč použito na úhradu mezd včetně odvodů.
Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace z Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost (ESF 85 % a SR 15 %) v celkové výši 460.654,- Kč. Dotace byla
použita na zahraniční jazykové kurzy pedagogů a žáků a na čtenářské dílny.
Z investičních prostředků byla hrazena oprava 4 pokojů DM ve výši 251.225,- Kč.
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 389 tis. Kč (z přímé
dotace 238 tis., z provozních prostředků hrazeno 151 tis. Kč takto:
Učební pomůcky
79 tis. Kč
Pracovní oděvy žáků
82 tis. Kč
Knihy do knihovny
1 tis. Kč
Praktická výuka
41 tis. Kč
Stravné na praxi a DM
76 tis. Kč
Náhrady za nemoc
54 tis. Kč
Úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem
52 tis. Kč
Odměny, odvody - maturity
4 tis. Kč
Hospodářský výsledek za celou organizaci je 223.898,02 Kč. V hlavní činnosti byl dosažen
hospodářský výsledek 143.861,02 Kč a v doplňkové činnosti 80.037,- Kč.
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M.

Závěr

Strategické cíle školy:
1. Propagace staronového názvu školy
2. Učební obor Plastikář – priorita šk. r. 2016/2017

Hlavní cíle pro příští školní rok:
1. Zapojení do KAP – získání finančních prostředků z EU
2. Modernizace učeben školy a zázemí
3. Příprava projektu modernizace a zateplení budovy Domova mládeže
4. Rekonstrukce stravovacího areálu

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

Mgr. Josef Mára
ředitel školy
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