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A.

Charakteristika školy

Název školy

Střední odborné učiliště 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@souplana.cz

Internet:

www.souplana.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. 2014)
Název součásti

Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

267

75
146

Kapacita
součásti

Střední škola
Základní škola
Domov mládeže
Celkem

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

238

29

27,206

23

20,429

54

46

8

7,950

6

6,000

28

24

4

1,756

2

1,000

349

308

41

36,912

31

27,429

Školní rok 2014/2015
Naše škola má dvě součásti: základní školu a střední odborné učiliště.
Základní škola Planá, Zámecká 853, byla na základě usnesení zastupitelstva PK č. 723/11 ze
dne 7. 3. 2011 sloučena se Středním odborným učilištěm, Planá, Kostelní 129 a s účinností od
1. 7. 2011 se stala její součástí.
Základní škola je úplná, tj. člení se na 1. a 2. stupeň. V tomto školním roce ji navštěvovalo 46
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 9,2. Celkem 39 žáků je ve věkové kategorii
6 – 14 let, zbývajících 7 žáků je ve věkové kategorii 15 – 18 let.
SOU 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 SOU 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 na SOU 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.
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.
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Střední odborné učiliště Planá, Kostelní 129 je organizováno 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 2014/2015
Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

1. září 2014
29. ledna 2015
30. června 2015

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

27. a 29. října 2014
22. prosince 2014 až 2. ledna 2015
30. ledna 2015
23. února až 1. března 2015
2. až 3. dubna 2015

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

18. listopadu 2014
20. ledna 2015
14. dubna 2015
pro vycházející žáky
pro maturanty
pro ostatní žáky
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27. května 2015
27. dubna 2015
22. června 2015

B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2013/14

2014/15

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

ne

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

Provoz služeb

69-53-H/003

90

ano

ne

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

45

ano

ano

Zednické práce

36-67-E/01

45

ano

ano

Kuchařské práce

65-51-E/01

72

ano

ano

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních
– pečovatelské práce

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
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Počet tříd a žáků – základní škola
Součást
Základní škola

Počet tříd

Počet žáků

Průměr žáků na třídu

5

46

9,2

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

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
2014

k 31. 8.
2015

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
2014

k 31. 8.
2015

Průměrný
počet
Počet tříd
žáků na
třídu

63-41-L/51
Podnikání

56

41

34

25

3

16

66-53-H/01
Operátor skladování

27

24

27

24

1

26

29-54-H/01
Cukrář

17

13

17

13

0,5

16

53-41-H/01
Ošetřovatel

31

30

31

30

1,5

20

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

22

18

22

18

2

10

36-67-E/01
Zednické práce

7

6

7

6

1

7

65-51-E/01
Kuchařské práce

59

44

59

44

3,5

15

75-41-E/01
Pečovatelské služby

14

12

14

12

1

13

5

3

5

3

0,5

4

238

191

216

175

14

17

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská
Celkem

Z uvedených 14 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 7 tříd víceoborových:
1. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské služby, cukrář + operátor skladování
2. ročník:
malířské práce + zednické práce, kuchařské práce + provozní služby,
ošetřovatel + operátor skladování
3. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské služby, 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.
2014

forma
studia

k 31. 8.
2015

forma
studia

22

DK

16

DK

6

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

19

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2014/2015
Personální složení
Pedagogičtí pracovníci

učitelé
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

Provozní pracovníci

Celkem

29
2
5
2
3
1
41

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
1
31 – 40 let
5
41 – 50 let
10
51 – 60 let
7
nad 60 let
8
Průměrný věk pedagogických pracovníků
mužů
16
žen
25

je 50,6 let.

Pracující důchodci:
starobní
invalidní

11
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. Jan Svěchota
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 Ječmenová
Bc. Lucie Chojnová
Mgr. Ondřej Kánský
Mgr. Marián Gossányi

Pedagogický sbor 2014/2015
Silvie Biroščáková

ZŠ

Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

Bc. Lucie Chojnová

ZŠ
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Mgr. Milada Kejíková

ZŠ

Mgr. Pavel Kodim

ZŠ

Mgr. Jan Svěchota

ZŠ

Mgr. Helena Popelková

ZŠ

Ing. Luboš Bublík

SOU

odborné předměty stavební

Jaroslav Devera

SOU

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Hana Doležalová

SOU

odborné předměty odívání, odborný výcvik

Ing. Iva Holá

SOU

odborné předměty oboru kuchařské práce, odborný výcvik

Zdeňka Horáková

SOU

technika administrativy, obchodní korespondence, účetnictví

Mgr. Anežka Chládková

SOU

český jazyk, dějepis, psychologie

Andrea Ječmenová

SOU

odborné předměty oboru pečovatelské práce, odborný výcvik

Josef Kadlec

SOU

odborný výcvik oboru zednické práce

Mgr. Ondřej Kánský

SOU

práce s počítačem, matematika

Ing. Sylva Kapolková

SOU

účetnictví, písemná a elektronická komunikace

Ing. Vladimír Kasík

SOU

německý jazyk, ekonomické předměty

Jindřich Kovárník

SOU

odborný výcvik – stavební obory

Bc. Kateřina Loužná

SOU

anglický jazyk, německý jazyk

Mgr. Josef Mára

SOU

občanská výchova, ekologie

Márová Ivana

SOU

asistent pedagoga

Němcová Monika

SOU

odborné předměty a odborný výcvik - cukrář

Ing. Petra Pechová

SOU

odborné předměty oboru kuchařské práce, ekonomické předměty

Mgr. Miroslav Pelán

SOU

tělesná výchova, občanská výchova

Bc. Ladislava Petříková

SOU

odborný výcvik – kuchařské práce

Mgr. Josef Svoboda

SOU

český jazyk, občanská nauka, právo

Vladimíra Šenkapoulová

SOU

odborný výcvik – kuchařské práce, odb. předměty – kuch. práce

Václav Zahradník

SOU

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Mgr. Petr Zeidler

SOU

matematika, tělesná výchova

Jiří Popelka

DM

vedoucí vychovatel

Ing. Alexandra Pilná

DM a
SOU

vychovatelka; odborné předměty – stavební obory
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Stav k 30. 9. 2014
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Vzdělání pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Vyuč.

Průměrná
délka pedagog.
praxe

41

36,912

31

27,429

19

10

2

14,4

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:

24 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:
pracovníků
Akce KCVJŠ a jiných akreditovaných středisek
pracovníků

40 pedagogických
40 pedagogických

Obsah vzdělávacích akcí:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

právní předpisy v činnosti školy
kázeňské problémy ve školní třídě
jak dosáhnout dobrých vztahů ve třídě
Islám a islámský fundamentalismus
klimatická změna a její sociální dopady
školení výchovných poradců
jak na preventivní program
schůzka školních metodiků prevence
vzdělávání pro budoucnost
odborné semináře pro učitele dle oborů – matematika, český jazyk a literatura, sociální
oblast, právo, ekonomika, německý jazyk, anglický jazyk, prevence, estetická
výchova, tělesná výchova a další.
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 2014/2015 studovali:
Zdeňka Horáková

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

Ing. Petra Pechová

Staříč – Třebíč, studium koordinátorů ŠVP, zakončeno 21. 11. 2014

Mgr. Pavel Kodim

UK Praha, rozšiřující studium speciální pedagogiky

Bc. Lucie Chojnová

Univerzita J. A. Komenského, Praha, speciální pedagogika

Bc. Kateřina Loužná

ZČU Plzeň, fakulta pedagogická, magisterské studium AJ, NJ, ČJ
9

Andrea Ječmenová

Jihočeská univerzita Č. 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 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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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
33-56-E/001
Truhlářské práce
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
31-59-E/002
Šití prádla
69-54-E/01
Provozní služby – pokojská
29-54-H/01
Cukrář
28-52-H/01
Chemik
41-52-E/01
Zahradnické práce
29-56-H/01
Řezník – uzenář
Celkem

další kola

Počet
přijatých
žáků1

Počet
odvolání proti
nepřijetí

Počet tříd

20

5

22

0

1

-

-

-

0

0

22

5

23

0

1

5

2

6

0

0,5

-

--

-

0

0

9

2

6

0

0,5

9

4

8

0

0,5

23

3

19

0

1,33

4

2

4

0

0,33

-

-

-

0

0

-

-

-

0

0

5

7

7

0

0,33

21

3

9

0

0,5

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

125

33

104

0

6

Do vyššího ročníku než prvního byli na základě rozhodnutí ŘŠ přijati 3 žáci.

Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou

1

Počet absolventů celkem
(jen SOU)

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

25

4

k 31. 8. 2015 odevzdán zápisový lístek
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

E.

Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

SOU

Žáci celkem (k 31. 8. 2015)

ZŠ

V %
Celkem

ZŠ

SOU

191

46

237

100

100

29

9

38

15,2

19,6

147

28

175

77,0

60,8

15

9

24

7,9

19,6

Neklasifikováni

0

0

0

0

0

Žáci vyloučení ze studia

0

0

0

0

0

47

X

47

19,7

0

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
termínu

Podnikání – denní forma

15

0

5

10

6

Celkem škola

15

0

5

10

6

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru

69-54-E/01
Provozní služby
65-51-E/01
Kuchařské práce
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
36-67-E/01
Zednické práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby
Celkem

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním
termínu

2

1

1

0

0

13

3

10

0

0

5

1

4

0

0

1

1

0

0

0

4

4

0

0

0

25

10

15

0

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

SOU
ZŠ

omluvená

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

neomluvená

celkem

na žáka

celkem

na žáka

16.312

85,4

344

1,80

7

3295

71,6

44

0,95

5
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F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovné poradenství na SOU
1. Z akcí výchovného programu školy opět uskutečnily všechny první ročníky návštěvu školní
knihovny, která byla obohacena o mnoho výtisků. S organizací této knihovny a systémem
vypůjčování knih byly třídy seznámeny v rámci úvodních hodin literatury.
Velmi zdařilou novinkou byla akce Posvícení ve škole; školu takto poznalo mnoho občanů
města a okolí, kteří konzumací připravených pochoutek mohli hodnotit výsledky studentů
oborů kuchařské práce a cukrář. Zároveň mohli nakoupit levné knihy v rámci bohatě
zásobené burzy knih, která se konala přímo v jedné ze tříd.
Tradičně proběhl i Den otevřených dveří, v jehož rámci se konal i seminář výchovných
poradců.
Každoročně se škola zapojuje do čtyř charitativních akcí; výchovná poradkyně
zorganizovala sbírku v rámci celostátní akce „Svátek s Emilem“.
Žáci oborů „E“ a „H“ i absolventi nástavbového studia jsou seznamováni s dalšími
možnostmi studia. Někteří studenti oborů „E“ se hlásí dokonce i na nástavbové studium.
2. Proti loňskému školnímu roku klesl počet závažnějších případů užívání drog. Také se
konalo méně výchovných komisí, na kterých se řešila zejména neomluvená absence (vloni
45 výchovných komisí, v letošním školním roce 32).
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.
Zintenzivnila se spolupráce s pedagogicko - psychologickými poradnami, a to mimo jiné
v oblasti speciálního testování maturantů – žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek
maturitní zkoušky. U jedné studentky se jednalo o SPU, u dalšího studenta o tělesné
postižení. Dalším dvěma studentům nebyly úlevy přiznány.
4. Z hlediska výchovného poradenství se jako extrém jevilo opakované řešení mimořádně
četných přestupků žáka 1. ročníku, který neustále porušoval velmi závažně školní řád
(agresivita, vulgarity, nerespektování vyučující ODV, afektivní jednání…). Po
konzultacích s SPC Mariánské Lázně a zejména s ošetřujícím lékařem – psychiatrem, který
pouze obecně upozornil na souběh mnoha psychiatrických diagnóz a nemohl vyloučit
stupňování studentovy agrese, bylo matce žáka jako zákonné zástupkyni navrženo
přerušení synova studia, což respektovala.
5. Na náboru žáků se opět podílela většina vyučujících. Intenzivně probíhala propagace školy
v tisku. K propagaci přispěly opět i prodejní výstavy a pořádání maturitního plesu, který se
konal v Chodové Plané a byl hodnocen studenty i zúčastněnými pedagogy jako velmi
zdařilý.
Výchovného poradenství na ZŠ
Stejně jako v uplynulém roce byla hlavní náplní výchovného poradce ve šk. roce 2014/2015
pomoc při výběru vhodného učebního oboru vycházejícím žákům, poskytováním aktuálních
informací žákům a jejich rodičům. Střední odborné učiliště organizovalo informační schůzky
pro výchovné poradce i rodiče formou „Otevřených dveří“.
Výchovný poradce se zúčastnil pracovních seminářů na SOU Planá, 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.
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Minimální preventivní program na ZŠ
Program byl ve všech bodech průběžně splněn. Tyto body jsou začleněny do všech předmětů,
zejména však do občanské výchovy, přírodovědy a chemie. Školní metodička prevence se
zúčastňovala všech obvyklých kurzů a seminářů zaměřených na prevenci sociálně
patologických jevů. Na pedagogických radách je řešena prevence v této oblasti a vyučující
jsou seznamováni s novými trendy v programu a jeho plněním. Spolupracovala s výchovnou
poradkyní, dalšími vyučujícími, rodiči, vedením školy, kterým předává aktuální materiály a
pokyny.
V rámci podpory preventivních aktivit a výchovy k toleranci se uskutečnil projekt tří ZŠ
praktických na okrese Tachov pod názvem: Pozitivní sociální klima mezi školami
vzdělávajícími žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále proběhla přednáška
o drogách – KOTEC pro II. stupeň ZŠ a ukázková hodina první pomoci pracovnicemi RZS
Planá v prvním a druhém 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 MěÚ Planá, a tak má škola aktuální poznatky
o vzniklých problémech. Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek a
individuálními návštěvami rodičů ve škole.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 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 4. listopadu 2014 jsme prezentovali naši školu v Domažlicích, kde se konala burza škol
s názvem „Od vzdělání k zaměstnání“.
Dne 11. listopadu 2014 jsme se zúčastnili obdobné akce v Tachově pod názvem „Kam na
školu, kam do učení“.
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G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Škola v novém

Část prací na nové fasádě a výměně oken se protáhla ještě do září, ale nyní už je škola
skutečně v novém. Díky tomu, že současně probíhala i oprava kostela a nedaleké fary, vzniká
okolo školy komplexně rekonstruovaná velmi příjemná klidová zóna.
Prohlubujeme spolupráci s Domovem Milíře
Jako pravidelně každým rokem navštívili i letos žáci SOU Planá začátkem října své
„svěřence“ v Domově Milíře. Tato spolupráce – dnes vlastně jistý druh partnerství - je
založena na společném zájmu, pramenícím ze zaměření žáků – pečovatelů a ošetřovatelů ze
SOU Planá. Sami rádi chodí vypomoci obyvatelům domova v rámci školní praxe a také,
pokud je to možné, tam získají své první zaměstnání. Pečovatelství a ošetřovatelství má totiž
velkou budoucnost. Také letos nezapomněli přivézt svým přátelům spoustu dárků a dokonce
upekli pro děti z domova i dort, prohlédli si jejich nejnovější výtvarné práce a povzbudili je
svým zájmem k další činnosti.
Podzimní prázdniny v Paříži
Užívat si podzimní prázdniny v Paříži se nepovede jen tak každému – ale žáci SOU Planá se
do Paříže vydali, aby zahnali všední rutinu a opět se prošli touto krásnou metropolí. O tom, že
Paříž je vedle Benátek zřejmě nejromantičtější město v Evropě nemůže být sporu. Výlet SOU
Planá měl však ještě trochu jiný podtext, Paříž - město módy a elegance. Žáci tak vedle
známých míst – Sacre Coeur, Louvre, Eiffelovka, Versailles – navštívili také několik módních
domů a ateliérů, s možností koupit si pravý pařížský módní kousek oblečení – a této možnost
bohatě využili.I počasí cestovatelům přálo. Paříž je přivítala vlídnou podzimní tváří, teplým
sluníčkem a barevným listím.
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Posvícení ve škole
Naše škola ve spolupráci s městským úřadem a Kulturním okrašlovacím spolkem uspořádala
akci Posvícení ve škole. I když část akce probíhala v nově zrekonstruovaném prostoru před
školní budovou, byly otevřeny i učebny v přízemí. Příchozí si mohli školu prohlédnout a
seznámit se s obory, které se ve škole vyučují. Některé z oborů se na akci i přímo podílely.
Cukráři napekli dobrůtky a kuchaři pomáhali s přípravou klasické svatomartinské krmě pečených hus. Organizaci a zajištění akce měli na starosti studenti oboru podnikání.
Doprovodný kulturní program pokračoval až do setmění. Husičky byly výborné, počasí
vynikající, spokojenost účastníků veliká. Spojenými silami se podařilo uspořádat vydařenou
akci, na kterou se určitě dlouho bude vzpomínat.

Vánoční prodejní výstava
Jako obvykle v tomto čase uspořádali žáci 16. prosince 2014 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. Po učňovských vánočkách se opět jenom zaprášilo.

Vánoce v Bavorsku, Vánoce v Čechách 2014
Jak vykouzlit vánoční pohodu a dozvědět se něco o zvycích na druhá straně hranice – tedy
v Horní Falci, se rozhodli žáci právě SOU Planá ve spolupráci s partnerskou školou ve
Wiesau. V naší nové školní kuchyni a školní jídelně se ve dnech 1. až 3. prosince 2014
nabídla možnost uspořádat společný workshop na téma „Vánoce v Bavorsku, Vánoce
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v Čechách“. Všichni ochutnali německé a české vánoční speciality, tedy: kapří řízek, štolu,
bayerische Créme, kubu, vánočku s vanilkovou omáčkou, a další.

Koťata potěšila Planou vánočním koncertem
Dětský pěvecký sbor Koťata z 5. základní
školy v Chebu pod vedením svých
učitelek, paní Miluše Tlamsové a paní
Ivy Bezděkové, navštívil v pátek 19.
prosince 2014 Planou a svým Vánočním
koncertem v kostele Petra a Pavla potěšil
plánské občany a zástupce veřejného
života z okresu Tachov. Koncert, který
zorganizovala naše škola na který byli
kromě plánské veřejnosti pozváni také
zástupci
veřejného
života
a
spolupracujících firem v duálním
systému vzdělávání školy, trval hodinu a
rozezněl historické prostory této nejstarší,
nádherně zrestaurované, budovy v Plané.

Exkurze do hotelů v Mariánských Lázních
V lednu se žáci 2. ročníku oboru kuchařské práce zúčastnili exkurze do Spa hotelu Butterfly a
hotelu Grand Spa v Mariánských Lázních Žáci viděli systém členění výrobního střediska od
příjmu zboží až po expedici hotového pokrmu, dále vybavení hotelového pokoje a perfektní
doplňkové služby pro náročnou lázeňskou klientelu. Za vstřícnost a precizní přípravu exkurze
děkujeme zvláště paní Kostohryzové ze Spa hotelu Butterfly a panu Matejkinovi
z Falkensteiner Grand Spa hotelu.
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Exkurze do kasina a raut ve Stříbře
V lednu navštívili žáci oboru kuchařské práce King´s Casino v Rozvadově. Provozem je
provázel pan Brando a přípravu kulinářských specialit popisoval pan Roberto Scicolone –
šéfkuchař pyšnící se Michelinskou hvězdou. Poté se žáci vydali s pohoštěním na Městský
úřad do Stříbra, kde závěrečným rautem pomohli k zdárnému průběhu oslavy při příležitosti
prezenční výstavy Gymnázia a Obchodní akademie.

Přednáška hasičů
V pondělí 30. března 2015 zavítali na střední odborné učiliště dobrovolní hasiči města Planá
Jakub Ulma, Aleš Fejl, Roman Míka, záchranář ve výjezdové posádce a dispečerka Ivana
Vodehnalová, kteří přišli žáky seznámit s prací hasičů a záchranářů. Zajímavá prezentace
obsahovala informace o prostředcích hasičské techniky, o vybavení na vyprošťování osob
z aut, návod, jak se chovat při požáru, či jak uhasit požár a další. Některá doprovodná videa
byla jen pro silné povahy. Předvedenou výstroj v hodnotě více než 100 000 Kč si mohli žáci
prohlédnout, osahat a někteří i vyzkoušet na vlastní kůži. Přednáška nebyla jenom o boji
s ohněm, ale i o první pomoci, kterou si též vyzkoušelo několik dobrovolníků. Pro žáky byla
přednáška velice poučná, mnohým otevřela oči a mnohým došlo, jak těžká a zodpovědná je
práce hasičského sboru.
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Exkurze žáků oboru skladník
Ve čtvrtek 24. dubna 2015 navštívili žáci třídy S1. slévárnu největšího světového výrobce
odlitků z taveného čediče a lité keramiky eucoru EUTIT s. r. o. ve Staré Vodě. Dlaždice,
trubky, kanalizační cihly a další výrobky, které se vyznačují životností, tvrdostí, pevností,
otěruvzdorností, chemickou odolností, ale i atraktivním vzhledem, se odsud vyvážejí do
celého světa. Během exkurze se žáci seznámili s celým výrobním procesem od surovin až
k finálnímu výrobku. Exkurzi vedl a velmi poutavým a srozumitelným výkladem doprovázel
pan Robert Kostolány. Při odchodu dostal každý „čedičové zvířátko“ a krásnou knihu o 60leté
historii výroby taveného čediče ve Staré Vodě. Prohlídka tohoto jedinečného závodu se
žákům velmi líbila.

IQ DAYS v Karlových Varech
Ve středu 29. dubna 2015 navštívili žáci třídy M1. interaktivní výstavu IQ DAYS, kterou
v šesti městech ČR pořádala science centrum iQLANDIA Liberec.
V Karlových Varech záci nejdříve navštívili lázeňské centrum, ale tryskat Vřídlo bohužel
kvůli odstávce neviděli. Poté se přesunuli do OC Fontána a užili si zábavu na interaktivní
výstavě IQ DAYS. Exponáty na výstavě byly pouze částí toho, co by mohli vidět a zažít
v libereckém iQPARKU. I tak se pobavili u optických klamů, mohli si vyzkoušet svůj postřeh
a rychlost reakcí, zahrát si na harfu bez strun nebo si třeba posedět na fakírově židli.
Před zpáteční cestou ještě obdivovali obrazy místní malířky Valerie Kämpf.
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Ukázkový den Grand Spa hotelu Falkensteiner
Ve středu 13. května 2015 se konala v prostorách SOU Planá mimořádná akce pro žáky
prvního ročníku oboru kuchařské práce. Budoucí kuchaři vařili s opravdovými profesionály.
Páni šéfkuchaři Miroslav Matejkin a Miroslav Katina připravili se žáky menu s názvem
„Toulky světovou gastronomií“. Žáci měli možnost připravit silný vývar z hovězí oháňky se
zeleninou a oříškovými knedlíčky, jako hlavní chod se podával pečený jelení hřbet
s kaštanovými noky a šípkovou omáčkou a moučník se honosil názvem krupicové flameri
podávané s plněnou jahodou. Na tyto delikatesy pozvali žáci své rodiče, kamarády a blízké.
Všichni přítomní byli velice nadšeni a odcházeli s pocitem nezapomenutelného
gastronomického zážitku. Velké poděkování patří ředitelce hotelu Falkensteiner Grand Spa
Mariánské Lázně paní Ivance Ajlec za suroviny, které poskytla na realizaci této akce, a
pánům šéfkuchařům za ochotu poodhalit žákům taje kuchařského umění a za čas i trpělivost,
se kterou s našimi žáky pracovali. Budeme se všichni těšit na naši další spolupráci.

Podpora mezioborových vztahů
Dne 20. května 2015 připravili žáci třídy K1.P pod vedením paní učitelky Ladislavy Petříkové
slané a sladké dezerty – sýrové roládky, banketky s rokfórovou pěnou, svatební koláčky,
žloutkové věnečky – to vše pro tachovskou firmu Grammer. Akce formou cateringového
pohoštění proběhla pod záštitou Hospodářské komory Plzeňského kraje a setkala se s velkým
úspěchem.
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Partnerství škol nadále prohlubujeme
Jako tradičně každým rokem tak i letos v polovině května se žáci a učitelé SOU Planá sešli se
svými kolegy partnerských škol - Hotelové školy Mariánské Lázně a Berufsschule Wiesau.
Letos program připravila HŠ z Mariánských Lázní. Zahrnoval mimo jiné také zábavnou
návštěvu miniaturparku Boheminium u hotelu Krakonoš, procházku lázeňským centrem a
také prohlídku prostor hotelové školy spojenou s obědem a kulturním vystoupením.
Byl to příjemný den plný přátelství a porozumění, stejně jako vzpomínek na dřívější setkání.
Jsme rádi, že naše mnohaleté partnerství stále trvá a stále si máme co říci a nechybí chuť
podnikat nové věci. A to nejdůležitější je, že se to líbí našim žákům.

Přivítali jsme vzácnou návštěvu
Celý poslední týden v květnu strávila v našem regionu návštěva z Belgie: manželé Brejou
s jejich přáteli z Domova pro mentálně postižené v Schoonderhage v Belgii. Prohlédli si naši
školu a také navštívili Domov Milíře, se kterým chtějí navázat spolupráci už začátkem roku
2016 podle programu Erasmus Plus. Naše škola je zajímala také a naším společným plánem je
zajistit praxi pro naše ošetřovatelky a ošetřovatele v Belgii, nejlépe již příští léto. Vedení naší
školy ukázalo vzácným hostům památky po okolí, zejména klášter v Kladrubech a EHMK
Plzeň 2015.
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Slavnostní předání výučních listů
Slavnostní předání výučních listů úspěšným absolventům učebních oborů kuchařské práce,
provozní služby, pečovatelské služby, malířské a natěračské práce a zednické práce proběhlo
v reprezentativních prostorách kostela sv. Petra a Pavla v Plané 23. června 2015 za účasti
čelných představitelů školy i města Planá.
Absolventům popřál ředitel školy úspěšné vykročení do samostatného života, příjemné
vzpomínky na školní léta a pocit hrdosti na svoji - naši školu.

Slavnostní předání maturitních vysvědčení
26. května 2015 se škola slavnostně rozloučila s úspěšnými absolventy oboru podnikání.
Předávání maturitních vysvědčení proběhlo na plánské radnici za přítomnosti paní starostky a
vedení školy.

23

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@souplana.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.souplana.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 1 548 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 64 506,30 Kč.
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I.

Výsledky soutěží

Soutěž Hrnečku vař 2015
Ve středu 11. února 2015 se žáci naší školy zúčastnili tradiční soutěže „Hrnečku vař“
pořádané SOU Domažlice ve Stodě. Tématem letošního ročníku bylo Valentýnské pohoštění
pro dvě osoby. Naši školu reprezentovali žáci druhého ročníku oboru kuchařské práce Nikolas
Navrátil a Kristýna Karamanová pod vedením vyučující Ing. Holé. Připravili si uzeného
lososa, kterého upravili s jemným francouzským sýrem a petrželkovým pestem na plátek
červené řepy a toastového chleba. Jejich výkon porota ocenila krásným třetím místem.

Zdobení velikonočních perníčků
V úterý 17. března se na SOU do Plané sjeli žáci gastronomických oborů středních odborných
učilišť z regionu, aby poměřili svůj um a dovednost v přípravě prostření sváteční velikonoční
tabule pro dvě osoby a ve zdobení velikonočních perníčků. Soutěžící žáky přišla povzbudit
starostka města Planá paní Mgr. Martina Němečková a šefkuchař Grand Spa hotelu
Falkensteiner z Mariánských Lázní pan Miro Matejkin se svým zástupcem panem Navrátilem.
Ředitel SOU pan Mgr. Josef Mára žákům v průběhu akce předvedl pletení tradiční
velikonoční pomlázky.
Vyrovnané výkony účastníků letošního ročníku porotě dosti znesnadnily určit pořadí vítězů.
Na prvním místě se umístila Škola obchodu a služeb z Plzně, druhou příčku získali hoši
z SOU Stod a na třetím místě se umístily žákyně z SOU Planá Libuše Šulitková a Marie
Švajcrová.
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Chodovarské čepování
V úterý 31. března 2015 pořádala Hotelová škola Mariánské Lázně ve spolupráci s rodinným
pivovarem Chodovar v Chodové Plané v pořadí druhý ročník soutěže žákovských dovedností
v čepování piva. Na soutěži se setkalo celkem 8 družstev ze středních odborných škol a
učilišť z regionu. V odborné porotě zasedli pánové Jiří Plevka, Zdeněk Javorský, Mojmír
Prokeš a Zdeněk Mach. SOU Planá reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Michaela
Schleicherová, Tomáš Bánom a Ladislav Krejcar pod vedením Ing. Ivy Holé. Vavříny si
zaslouženě odnesli žáci Hotelové školy z Mariánských Lázní. Žáci SOU Planá se sice
neumístili na stupních vítězů, ale svým výkonem, chováním a vystupováním dokázali nejen
zaujmout porotu, ale především přispěli k dobrému jménu SOU Planá. Za to jim patří velký
dík.

Řemeslo má zlaté dno
I v letošním roce se žáci naší školy účastní rukodělné soutěže Řemeslo má zlaté dno
vyhlašované Plzeňským krajem. Školního kola se zúčastnili žáci základní školy a žákyně
1. ročníku SOU oboru pečovatelské práce.Všem se výrobky zdařily, a nebylo jednoduché
vybrat ty, které postoupí do krajského kola a budou reprezentovat naši školu v Plzni. Porota
složená ze zástupců vyučujících nakonec vybrala Dřevěný tulipán, který vyrobil Adrián Oláh
z 9. třídy základní školy. Za SOU postupuje Natálie Melicharová z 1. ročníku se svým
výrobkem Hodiny ročních období. I když ocenění nemůže získat každý, všichni si zaslouží
velkou pochvalu za snahu, píli a trpělivost.
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Plzeňský korbel 2015
Dne 15. května 2015 se žáci oboru kuchařské práce Nikolas Navrátil, Michaela Schleicherová
a Jiří Ročkár zúčastnili soutěže v čepování nealkoholického piva Birell ve varně plzeňského
pivovaru Gambrinus. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků ze šesti odborných škol v regionu.
Tuto soutěž již devátým rokem připravuje Hotelová škola Plzeň Bory, pod vedením paní Bc.
Kabátové. Každý z žáků sice reprezentoval školu, na které studuje, ale zároveň bojoval sám
za sebe. Nejlepšího umístění dosáhl Nikolas Navrátil s celkovým počtem 44 bodů, a sice
sedmé místo. Michaela Schleicherová za ním zaostala o pouhou polovinu bodu. Vítězný
putovní pohár si odnesl reprezentant SŠ Klatovy Vít Stach. Všem účastníkům děkujeme za
vzornou reprezentaci.

Borská vařečka 2015
Ve středu 20. května 2015 žáci oboru kuchařské práce Monika Lacíková a Jiří Ročkár
zabojovali o umístění v gastronomické soutěži Borská vařečka pořádané SŠ Bor. Soutěžním
úkolem Moniky bylo poznat 30 druhů koření a surovin, normovat celé menu, kalkulovat
prodejní cenu a vyplnit několik testů z kulinářské teorie. Mezitím Jirka připravoval 7 porcí
vepřového závitku se špekovými knedlíky. I když naši žáci neobsadili vítězné pozice, Moniky
testy byly v celkovém pořadí druhé nejlepší a Jiří Ročkár obdržel od poroty diplom za
kreativitu při dochucování omáčky. Za vzornou reprezentaci školy žákům děkujeme.
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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. 2014
Průměrný počet zapsaných / přítomných chlapci
dívky
celkem
Stav ke konci školního roku
Počet udělených pochval
Počet napomenutí
Počet podmíněných vyloučení
Počet vyloučení
Počet udělených ředitelských důtek

24 žáků
24 žáků
12/11 žáků
7/6 žákyň
19/17 žáků
15 žáků

10
10
1
2
0

V tomto školním roce převládal počet žáků nekonfliktních, ochotných si navzájem pomoci i
ochotných pomoci vychovateli či vychovatelce. Ubylo pomluv a vzájemného ubližování.
Spory mezi žáky byly výjimečné a snadno řešitelné. Přesto jsme řešili případy drobných
krádeží (mince, jídlo), vyhrožování ublížením, náznak internetové šikany, rušení nočního
klidu a drobné poškození majetku DM. Nejčastěji se řešil nepořádek ve všech prostorách DM.
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 v průměru tři žáci.
Žáci se již téměř nestravují ve školní jídelně – 6 žáků obědvalo a 4 večeřeli. K přípravě jídla
žáci využívali kuchyňku DM.
V tomto školním roce došlo ke změně počtu pracovníků domova mládeže. Na začátku
školního roku pracovali v denních směnách dva pracovníci, noční směnu zajišťovali také dva
pracovníci.V druhém pololetí školního roku přibyla jedna denní vychovatelka.
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 – bohužel některé činnosti jsou velmi omezeny
omezenou kapacitou internetové sítě. 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 a dva žáci navštěvovali kurzy aikida, které v tělocvičně probíhaly
dvakrát týdně. Během roku byla uvedena do provozu posilovna, kterou navštěvovalo nárazově
8 ubytovaných žáků. Byly zorganizovány čtyři vycházky. Vycházka na území města měla cíl
poznat důležitá místa Plané, při dalších dvou vycházkách se žáci seznámili s novou naučnou
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stezkou Voda pro život v Plané a zároveň vnímali umělecká díla kamenosochaře a
uměleckého řezbáře, poslední vycházka byla na nejvyšší místo v těsné blízkosti Plané – Na
Plánsku (608 m n.m.) a ukázala výhled na kříženecké letiště, na Slavkovský les, na Český les
a Přimdu a okolní vesnice a města a pomohla k orientaci žáků v okolí Plané. Vycházek se
účastnilo jen minimum žáků – 1 až 5. Žáci ve svém volnu využili ke sportovním aktivitám
také městské sportovní hřiště.
Nejdůležitější výchovné, sportovní, kulturní, popř. jiné akce
 seznámení se s vnitřním řádem domova mládeže, BOZP, povinnostmi žáků
 vědomostní soutěže, seznamovací hra
 sportovní činnost (stolní tenis, posilovna)
 společná vycházka Planou, naučná stezka Voda pro život v Plané
 návštěva výstavy obrazů v kostele sv. Petra a Pavla
 úklidy v areálu domova mládeže
 společenské hry a kvízy
 vánoční výzdoba domova mládeže, velikonoční výzdoba DM
 sběr plastových víček pro postiženého chlapce
 sledování televize (sportovní, kulturní akce)
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.
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. Zajistili jsme ubytování pro
hokejisty, Italy, zájezdy apod.
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.
V rámci doplňkové činnosti byla provedena rekonstrukce 4 pokojů. Tím se zkvalitnila úroveň
poskytování ubytovacích služeb. Byl v DM zaveden videotelefon zajišťující bezpečnost
provozu DM. V DM byla vybudována nová posilovna a tělocvična pro žáky DM,
zaměstnance a zájemce z řad plánské veřejnosti.
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Činnost ekonomického úseku
V uplynulém roce byly mzdy vypláceny celkem z pěti dotací. Zpracování mezd a následné
účtování si kladlo zvýšené nároky na sledování správného čerpání a vyúčtování takového
množství dotací. Stejně náročné bylo i zpracování účetní agendy týkající se investiční akce –
zateplení fasády a výměna oken v budově školy v Kostelní ulici. Akce byla financována
z investičního fondu organizace, z dotace od zřizovatele, z dotace Ministerstva životního
prostředí a ze Státního fondu životního prostředí. Dále musela být provedena změna výše
odpisů opravované budovy a propočtení transferového podílu a tím nastavení postupného
rozpouštění transferu do příjmů organizace.
Na ekonomickém úseku byly provedena kontrola týmem pracovníků Odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeň. Předmětem kontroly byla personální a mzdová
agenda, hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověření správnosti podkladů
rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů, dodržování
směrnice o zadávání veřejných zakázek. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení obecně
závazných právních předpisů.
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.
Vnější kontrolní činnost
Dne 30. 10. 2014 byla provedena kontrola pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje,
odboru školství, mládeže a sportu. Předmětem kontroly byla: personální a mzdová agenda,
hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověření správnosti podkladů rozhodných
pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů a dodržování směrnice
RPK o zadávání veřejných zakázek. Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně
závazných právních předpisů.
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K.

Údaje o výsledcích inspekce

Ve školním roce 2014/2015 proběhla inspekční činnost v těchto termínech:
16. září 2014 byla inspekční činnost zaměřená na vytvoření podmínek pro realizaci společné
části maturitní zkoušky školou. Kontrolou nebylo zjištěno porušení předpisů.
16. až 20. února a 2. a 4. března 2015 byla inspekční činnost zaměřena na dodržování
zákona o pedagogických pracovnících, dodržování školského zákona, dodržování vyhlášky
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekční
činnosti příp. v určeném termínu.
19. června 2015 byla inspekční činnost zaměřena na dodržování ustanovení školského
zákona, zaměřená na ukončování středního vzdělávání s výučním listem závěrečnou
zkouškou v tříletém oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby. Kontrolou nebylo
zjištěno porušení předpisů.

Řešení stížností
Ve školním roce 2014/2015 nebyla řešena žádná stížnost.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2014/2015 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

Pro rok 2014 byly naší organizaci stanoveny závazné ukazatele na přímé výdaje ve školství
jako celek bez přesného členění na jednotlivá střediska školy.
Limit počtu zaměstnanců
39,69
Přímé neinvestiční výdaje celkem
15 744 000,-- Kč
z toho: prostředky na platy
11 228 000,-- Kč
prostředky na ost. os. náklady
250 000,-- Kč
ostatní neinv. prostředky vč. odvodů z mezd
4 266 000,-- Kč
Dotace zcela vyčerpána.
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 pedagogických pracovníků regionálního školství
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství

582.728,- Kč
72.420,- Kč
29.783,- Kč
83.535,- Kč

Na provozní neinvestiční výdaje byla zřizovatelem poskytnuta dotace na provoz ve výši
3.363.000,- Kč. Byla proúčtována zbývající část dotace z roku 2013 ve výši 15.000,- Kč, což
je zůstatek z programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje“. Tento
program pokračoval i v roce 2014 a tato částka byla čerpána na úhradu vzniklých nákladů
v tomto období.
Dále byly poskytnuty zřizovatelem dvě investiční dotace. Stavební dotace byla určena na
pokrytí nákladů spojených se zateplením stavby a výměnou oken v budově v Kostelní č.p.129
ve výši 1.200.000,- Kč. Druhá investiční dotace byla strojní ve výši 200.000,- Kč, která byla
určena na dofinancování koupě nového osobního vozu značky Škoda Rapid.
Zbývající část dotace z EU peníze školám s UZ 33031 (určená pro SOU), která byla
v předchozím roce převedena do Rezervního fondu ve výši 240.440,- Kč byla vyčerpána.
Na investiční akci zateplení budovy a výměnu oken v budově SOU v Kostelní ulici byly
použita dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 1.778.241,65 Kč a ze Státního
fondu životního prostředí se jednalo o dotace ve výši 104.602,45 Kč. Celková hodnota této
investiční akce byla 5.199.820,43 Kč. Z našich prostředků bylo financováno 2.116.976,33 Kč.
Na krytí nákladů byly použity také tržby z hlavní i vedlejší hospodářské činnosti školy.
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Čerpání neinvestičních prostředků:
Celkem bylo z ostatních neinvestičních nákladů pro výuku zaplaceno 441 tisíc Kč (z přímé
dotace 289 tisíc Kč, z provozních prostředků hrazeno 152 tisíc Kč) takto:
Učební pomůcky:

118 tis. Kč

Pracovní oděvy žáků:

86 tis. Kč

Předplatné tisku pro výuku:

4 tis. Kč

Knihy do knihovny:

7 tis. Kč

Praktická výuka :

47 tis. Kč

Stravné na praxi a DM:

107 tis. Kč

Náhrady za nemoc:

18 tis. Kč

Úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem:

46 tis. Kč

Odměny, odvody - maturity

8 tis. Kč

Hospodářský výsledek za celou organizaci je 275.559,99 Kč. V hlavní činnosti byl dosažen
hospodářský výsledek 162.778,99 Kč a v doplňkové činnosti 112.781,- Kč.
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M.

Závěr

Strategické cíle školy:
1. Změna názvu školy
2. Prosazení nového čtyřletého maturitního oboru Finanční a logistické služby
3. Změna pohledu na školu – propagace

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

27. 10. 2015
Projednáno ve školské radě dne……………………………….

Mgr. Josef Mára
ředitel školy
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