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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. Sylva Kapolková
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Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2013)
Název součásti

Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

292

75
146

Kapacita
součásti

Střední škola
Základní škola
Domov mládeže

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

263

29

27,854

23

22,754

48

37

9

8,297

7

6,546

32

28

4

2,758

2

1,00

42

38,91

32

30,29

Celkem

Školní rok 2013/2014
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 září jsme začali s 37 žáky. Na prvním
stupni jsou dvě třídy: je spojený 1., 2. a 3. ročník, třídu navštěvuje celkem 12 žáků, dále je
pak spojený 4. a 5. ročník, ve které je celkem 7 žáků. Na druhém stupni jsou naplněny rovněž
dvě třídy: ve spojené třídě 6. a 7. ročníku je 10 žáků, v 8. a 9. ročníku je 8 žáků. Stav žáků ke
konci školního roku se zvýšil na 40.
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 našich žáků SOU se po získání výučního listu uplatňuje v praxi, absolventi
oboru Provoz služeb, Ošetřovatel a Operátor skladování 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, nově jsou vytvořeny Školní vzdělávací programy.
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.
Průběh školního roku 2013/2014 – organizace a hlavní akce
Zahájení nového školního roku

2. září 2013

Ukončení 1. pololetí

31. ledna 2014

Ukončení školního roku

27. června 2014

Termíny vedlejších prázdnin v průběhu školního roku
Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2013

Vánoční prázdniny

21. prosince 2013 až 5. ledna 2014

Pololetní prázdniny

31. ledna 2014

Jarní prázdniny

17. – 23. února 2014

Velikonoční prázdniny

17. – 18. dubna 2014

Termíny konání pedagogických rad
hodnotící za I. čtvrtletí

19. listopadu 2013

klasifikační za I. pololetí

21. ledna 2014

hodnotící za III. čtvrtletí
klasifikační za II. pololetí

15. dubna 2014
pro vycházející žáky
pro maturanty
pro ostatní žáky

28. května 2014
28. dubna 2014
23. června 2014

Další organizační termíny a akce školy:
Srpen
Září

Říjen

Ukončení „prodloužené klasifikace“
Konání opravných zkoušek
Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ
MZ podzimní termín
Světluška – charirativní akce
Exkurze Planá Svatá Anna
Exkurze Schwandorf – spalovna odpadů
ZŠ – projekt na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleranci
Exkurze Tachov – dětský domov
Exkurze Milíře – DOD
Pouštění draků – akce ZŠ
Exkurze - skladník – Tesco, Bike Mont, Pošta, Chodovar, Pleymobil Cheb
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Listopad

Prosinec

Leden
Únor
Březen

Duben

Květen

Červen

Podzimní prázdniny
Prezentace školy v Domažlicích – Burza škol
ZŠ – návštěva Městské knihovny v Plané
Exkurze Karlovy Vary – Vánoční dům
Prezentace školy v Tachově – Kam na školu, kam do učení?
Prezentace školy v Chebu a Domažlicích – Burza škol
Exkurze Cheb - Playmobil
Den otevřených dveří, třídní schůzky
Milíře – mikulášská besídka
Mikulášská besídka pro žáky ZŠ
ZŠ - vánoční povídání v Městské knihovně
Exkurze Cheb – Playmobil
Divadlo Praha – Na Fidlovačce
Vánoční prodejní výstava prací žáků – Radnice
Mikulášská besídka pro žáky mateřské školy v Plané
Exkurze Nová Hospoda - Helmann
Vánoční koncert, závěrečná porada
Vánoční prázdniny
Ukázkový den – Regionální hospodářská komora
Exkurze Planá – Svatá Anna
Wiesau – návštěva školy
Exkurze Mariánské Lázně – odbytová střediska
Exkurze Planá – Stora Enso
Svátek s Emilem – charitativní akce
Soutěž – Hostouň
Exkurze Cheb
Rukodělná soutěž – Řemeslo má zlaté dno
Soutěž Plzeň – jarní kuchařská soutěž
Soutěž v Plané – zdobení velikonočních perníčků
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
1. kolo přijímacího řízení
MZ – praktická část z účetnictví
ZŠ – pečení a zdobení perníčků ke Dni matek
Maturitní zkoušky – státní – MA, ČJ, NJ – testy
Účast na soutěži v Boru – „Borská vařečka“
Charitativní sbírka Květinový den
Účast na soutěži Birell v Plzni – „Plzeňský korbel“
Exkurze Planá – masna
Maturity ústní část
Závěrečné zkoušky – písemné
ZŠ – účast na celonárodním kole SHM v Hradci Králové
ZŠ a SOU– EKO naučná akce ve sběrném dvoře v Plané
ZŠ – výlet do Lázní Kynžvart
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení na Radnici
Exkurze – Karlovy Vary – Becherovka
Exkurze Tachov – Prostor pro duši
Exkurze Plzeň - Techmanie
Slavnostní předání výučních listů v kostele Petra a Pavla
Školní výlety jednotlivých tříd a další exkurze
Závěrečná schůze všech pracovníků školy – školní jídelna
5

V přehledu byly uvedeny nejzajímavější exkurze a exkurze do vzdálenějších míst. V průběhu
školního roku jich však bylo uskutečněno mnohem více, neměli však celodenní charakter.
Velmi přínosné jsou i školní výlety, na kterých se žáci i učitelé vzájemně poznávají a
upevňují se vztahy v kolektivech.
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Přehled oborů vzdělání

B.

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2012/13

2013/14

Podnikání – denní forma

64-41-L/51

60

ano

ano

Podnikání – dálková forma

64-41-L/51

80

ano

ano

Provoz služeb

69-53-H/003

90

ano

ano

Ošetřovatel

53-41-H/01

102

ano

ano

Operátor skladování

66-53-H/01

90

ne

ano

Zednické práce

36-67-E/01

45

ano

ano

Truhlářské práce

33-56-E/001

48

ne

ne

Malířské a natěračské práce

36-57-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

Šití prádla

31-59-E/02

32

ne

ne

Zahradnické práce

41-52-E/01

90

ne

ne

Provozní služby

69-54-E/01

60

ne

ano

Základní škola:
Celková kapacita 75 byla k 30. září 2013 naplněna na 37 žáků ve 4 třídách. Z toho 5 žáků
bylo vzděláváno podle ŠVP pro ZŠ speciální a 7 žáků dle RVP ZV.
Třída

Ročníky

Počet žáků

I.

spojený 1., 2. a 3.

12

(5, 2, 5)

II.

spojený 4. a 5.

7

(3 a 4)

III.

spojený 6. a 7.

10

(9 a 1)

IV.

spojený 8. a 9.

8

(3 a 5)
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Počet tříd a žáků (včetně žáků závěrečných ročníků)
Kód a název oboru

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
2013

k 31. 8.
2014

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
2013

k 31. 8.
2014

Průměrný
počet
Počet tříd
žáků na
třídu

63-41-L/51
Podnikání

67

54

37

31

3

22,3

66-53-H/01
Operátor skladování

17

16

17

16

0,5

34

69-53-H/003
Provoz služeb

13

11

13

11

0,5

26,0

53-41-H/01
Ošetřovatel

31

27

31

27

1

31,0

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

30

20

30

20

1,5

20,0

36-67-E/001
Zednické práce

19

11

19

11

1,5

12,7

65-52-E/001
Kuchařské práce

68

55

68

55

4

17,0

75-41-E/01
Pečovatelské služby

8

5

8

5

0,5

16,0

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

8

5

8

5

0,5

16

263

206

233

183

13

20,2

Celkem

Z uvedených 13 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 7 tříd víceoborových:
1. ročník:
kuchařské práce + provozní služby, malířské práce + zednické práce,
ošetřovatel + operátor skladování
2. ročník:
malířské práce + zednické práce, kuchařské práce + pečovatelské služby
3. ročník:
ošetřovatel + provoz služeb, 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.
2013

forma
studia

k 31. 8.
2014

forma
studia

30

DK

23

DK

8

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

27

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2013/2014
Personální složení
Pedagogičtí pracovníci

učitelé
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

Provozní pracovníci

Celkem

30
2
5
2
3
1
42

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
1
30 – 40 let
5
40 – 50 let
11
50 – 60 let
8
nad 60 let
7
Průměrný věk pedagogických pracovníků
mužů
17
žen
25

je 50,3 let.

Pracující důchodci:
starobní
invalidní

6
1

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

Mgr. Josef Mára
Mgr. Josef Svoboda
Mgr. Jan Svěchota
Ing. Sylva Kapolková
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. Olga Chládková
Andrea Ječmenová
Bc. Lucie Chojnová
Mgr. Ondřej Kánský
Mgr. Marián Gossányi

Pedagogický sbor 2013/2014
Silvie Biroščáková

ZŠ

Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

Mgr. Olga Chládková

ZŠ
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Bc. Lucie Chojnová

ZŠ

Mgr. Milada Kejíková

ZŠ

Mgr. Jan Svěchota

ZŠ

Ladislav Bernard

SOU

odborný výcvik – zednické práce

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

Jitka Jílková

SOU

odborný výcvik – odívání

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

Ing. Petra Pechová

SOU

odborné předměty oboru kuchařské práce

Mgr. Miroslav Pelán

SOU

tělesná výchova, občanská výchova

Ladislava Petříková

SOU

odborný výcvik – provoz služeb, vaření

Mgr. Helena Popelková

SOU
a ZŠ

občanská výchova

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. 2013
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Vzdělání pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Vyuč.

Průměrná
délka pedagog.
praxe

42

30,02

32

30,014

19

10

3

16

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
Akce KCVJŠ a jiných akreditovaných středisek
pracovníků

11 pedagogických
11 pedagogických

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

Image pedagogických pracovníků
hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch
automatické vzorce chování
cesta k vnitřní kreativitě
školení metodiků prevence
školení výchovných poradců
interkulturalismus
tablety ve výuce
digitální technologie ve výuce
Erasmus – seznamte se
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 2013/2014 studovali:
Zdeňka Horáková

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

Ladislava Petříková

ZČU Plzeň, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku,
bakalářský program – úspěšně ukončila

Mgr. Josef Mára

NIDV Plzeň, kvalifikační studium pro ředitele škol a školských
zařízení (F1)
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Ing. Petra Pechová
Ing. Petra Pechová

NIDV Plzeň, kvalifikační studium pro ředitele škol a školských
zařízení (F1)
Staříč – Třebíč, studium koordinátorů ŠVP

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; ke studiu od září 2014 byli přijati: Silvie Biroščáková a Andrea
Ječmenová, pokračování po bakalářském studiu v magisterském programu – Lucie
Chojnová a Kateřina Loužná.
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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

další kola

Počet
přijatých
žáků1

Počet
odvolání proti
nepřijetí

Počet tříd

64-41-L/524
Podnikání - denní

18

8

21

0

1

64-41-L/524
Podnikání - dálkové

26

17

36

0

1

66-53-H/01
Operátor skladování

9

8

16

0

0,5

13

5

10

0

0,5

2

0

0

0

0

11

3

14

0

0,5

36-67-E/01
Zednické práce

7

3

6

0

0,5

65-52-E/01
Kuchařské práce

29

10

26

0

1,5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

12

3

13

0

0,5

130

57

142

0

6

53-41-H/01
Ošetřovatel
33-56-E/001
Truhlářské práce
36-57-E/01
Malířské a natěr. 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
Celkem

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

49

7

k 31. 8. 2013 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 30. 6. 2014)

ZŠ

v%
Celkem

ZŠ

SOU

206

40

246

100

X

18

16

34

8,7

40,0

166

23

189

80,6

57,5

21

1

22

10,2

2,5

Neklasifikováni

1

0

1

0,5

0,0

Žáci vyloučení ze studia

0

0

0

0

0,0

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

6

0

6

2,9

0,0

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli

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

16

0

8

8

1

Celkem škola

16

0

8

8

1

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru

69-53-H/003
Provoz služeb
53-41-H/01
Ošetřovatel
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
36-67-E/01
Zednické práce
65-52-E/001
Kuchařské práce
Celkem

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním
termínu

11

3

7

1

1

14

5

9

0

1

7

1

6

0

0

4

0

4

0

1

13

1

12

0

2

49

10

38

1

5
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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

19 367

104,69

633

3,42

10

4 534

133,35

96

2,25

2
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F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

1. Z akcí výchovného programu školy uskutečnily téměř všechny první ročníky návštěvu
školní knihovny. S její organizací a systémem vypůjčování knih byly tyto třídy seznámeny
v rámci úvodních hodin literatury.
Tradičně proběhl i Den otevřených dveří, v jehož rámci se konal i seminář výchovných
poradců.
Žáci oborů „E“ a „H“ i absolventi nástavbového studia jsou seznamováni s dalšími
možnostmi studia.
Každoročně se škola se zapojuje do čtyř charitativních akcí; výchovná poradkyně
zorganizovala sbírku v rámci celostátní akce „Svátek s Emilem“.
V červnu 2014 jsme se zúčastnili jako diváci tachovské přehlídky tvořivosti a schopností
dětí s postižením. Naši studenti následně zorganizovali mezi sebou i mezi pedagogickými
pracovníky pro zařízení Milíře finanční sbírku, která bude tomuto domovu pro osoby se
zdravotním postižením předána formou sponzorského daru.
2. Letos bylo velmi častým problémem užívání návykových látek. Jednalo se zejména o starší
skupinu studentů, kteří byli po různých neúspěších na jiných školách (zejména oblast
Mariánských Lázní) přijati do 1. ročníku oborů malířské a natěračské práce a zednické
práce. Teprve po razantních vyloučeních několika studentů došlo ke zklidnění situace.
Dále mezi nejčastěji řešené problémy patřila stále nadměrná omluvená i neomluvená
absence. V letošním školním roce bylo realizováno 45 výchovných komisí.
3. Pokračovala spolupráce s OSPOD, Úřadem práce Tachov, Policií ČR, soudy – jednalo se
zejména o vypracování posudků na žáky školy. Letos se ve dvou případech podařilo zajistit
pro studentky dávky pomoci v hmotné nouzi. U jedné této zcela bezprizorní žákyně byl
navíc podán návrh na omezení způsobilosti k právním úkonům. Nyní čekáme na
rozhodnutí soudu. Policie byla opakovaně využita při řešení případů užití návykových
látek. Pracovníci OSPOD byli v některých případech přítomni při jednání výchovných
komisí.
4. V tomto školním roce bylo po i konzultaci s jejich zákonnými zástupci doporučeno léčení
z drogové závislosti čtyřem studentům. Po nabídnutí možností se léčení podrobili dva,
abstinuje zatím jeden žák.
V rámci prevence byli opět proškoleni vyučující – jednalo se spíše o nastínění způsobů
jednání s uživateli drog a o možnosti řešení problematických situací.
5. Na náboru žáků se opět podílela většina vyučujících. Letos se ještě více zintenzivnila
propagace školy v tisku. K propagaci školy přispěly opět prodejní výstavy a pořádání
maturitního plesu. Jako inovace se chystá videoprogram, který má přiblížit školu a
vyučované obory.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Učiliště bylo pro
návštěvníky otevřeno od osmi hodin až do večerní sedmnácté hodiny. Během této doby nás
navštívilo 80 žáků základních škol, a to často společně se svými rodiči nebo vyučujícími.
Během prohlídky měli žáci možnost navštívit odborné učebny a vyzkoušet si některé
praktické činnosti, jako stavbu zdi, malování přes různé šablony, ušití malé vánoční dekorace
- prostírání. Bylo možné si vyzkoušet také různé testy na počítači. A jako bonus čekalo
všechny návštěvníky malé občerstvení ve školním bufetu, které připravili žáci oboru
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kuchařské práce a o obsluhu se postarali studenti druhého ročníku Podnikání. Zájemci
o studium měli možnost prohlédnout si také odborné učebny praktického výcviku vaření a šití
v areálu domova mládeže. Přístupný byl i samotný domov mládeže, v němž byli seznámeni
s provozem a výší plateb za ubytování a stravování.
Již tradičně se v tento den konal seminář výchovných poradců základních škol. Na
semináři byli účastníci informováni nejen o nabídce oborů pro příští školní rok, ale mohli
zjistit, jak si jejich bývalí žáci vedou ve zvoleném oboru. Semináře se pravidelně účastní
výchovní poradci z blízkých i vzdálenějších základních škol.
Kam na školu, kam do učení – Burza škol
Dne 24. 10. 2013 jsme se prezentovali na Burze škol v Domažlicích.
Dne 8. 11. 2013 jsme se zúčastnili Burzy škol v Chebu.
Dne 12. 11. 2013 se žáci školy prezentovali na náborové akci v tachovském kině Mže.
Přínosem je zcela jistě prezentace v Tachově, dost žáků máme i z Chebska, méně již
z Domažlicka.
Neméně důležité jsou návštěvy pedagogů na školách spojené s náborem žáků v rámci schůzek
rodičů vycházejících žáků.
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G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Dny vědy a techniky v Plzni
13. září 2013 navštívili studenti nástavbového studia Dny vědy a techniky v Plzni. Na náměstí
Republiky a okolí si mohli na přibližně čtyřiceti stanovištích prohlédnout zajímavé exponáty,
seznámit s laserovými technologiemi, programováním robotů a otestovat si své manažerské
dovednosti.

Lekce praktické ekologie
Zažít lekci z ekologie a nechat se provést spalovnou odpadů ZMS ve Schwandorfu u našich
německých sousedů se podařilo čtyřem desítkám žáků oborů O1, S1 a maturitní nástavby N1
naší školy dne 11. 9. 2013. Spolu s pedagogy se vydali "Zeleným autobusem" za poznáním,
jak se efektivně spaluje odpad v Bavorsku a vzniká tím tak dálkové teplo, pára, elektrický
proud a také tříděný kovový odpad.
Tato gigantická spalovna, která denně zpracuje až 1 500 tun odpadu a přitom její plyny
nedosahují ani třetiny předepsané normy, se nachází jen 80 km od naší školy. Příjemnými
průvodci nám byli pan Ing. Filipčík ze skládky v Černošíně a paní Rothballer z PR centra
spalovny. Měli jsme možnost na celý komplex shlédnout také svrchu z platformy ve výšce
47 metrů. Naši sousedé nás komplexem nejenom provedli, navíc jsme byli pohoštěni obědem
a na rozloučenou ještě každý z nás dostal hezký dárek na památku.

Jak správně naporcovat drůbež
Jak si poradit s tím, když máte doma celou krůtu a vy chcete použít třeba jen stehýnko nebo
křidélko? Odborný výklad si pro žáky K1.P připravil 10. října kuchař z restaurace Stará
Sladovna Kuba Ulma. Ukázal, jak celou krůtu naporcovat, vykostit a pak z ní připravit
delikátní steak. Pro všechny účastníky to byl zajímavě strávený den a všichni se těší na další
takové "učení".

Výstava obrazů v Mariánských Lázních
24. 10. 2013 žáci tříd M2.Z a M3.Z navštívili výstavu obrazů mariánskolázeňských
výtvarníků v příjemném prostředí galerie Atrium v hotelu Hvězda.
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Svátek s Emilem
Určitě se vám stalo, že vás několikrát do roka oslovili studenti ZŠ a SOU Planá s prosbou
o finanční příspěvek na některou ze čtyř charitativních akcí, do kterých je naše škola již
mnoho let zapojena. Podle sdělení děvčat i chlapců jsou reakce různé. Někteří občané
odmítají dát peníze s tím, že jim také nikdo nepomáhá, jiní si na studentech jen tak vybijí
špatnou náladu, ale mnozí jsou velmi vstřícní a štědří.
A právě díky vám, vážení spoluobčané, kteří dokazujete, že vám osud vážně nemocných,
handicapovaných či sociálně znevýhodněných dětí i dospělých není lhostejný, a kteří jste
ochotni přispět často i větší částkou, než o jakou jste požádáni, dosáhla naše děvčata naprosto
nečekaného úspěchu. Denisa Kubínová a Jana Skálová, studentky 2. ročníku nástavbového
studia oboru Podnikání, vybraly v rámci akce Svátek s Emilem tak velikou částku, že z více
než sta škol a 1 500 dobrovolníků z celé republiky se umístily v rámci studentské soutěže na
2. místě!
Diplom a drobné dárky od organizátorů sbírky převzaly dívky před spolužáky za přítomnosti
koordinátorky soutěže Mgr. A. Chládkové, třídní učitelky Z. Horákové a zástupce ředitele
Mgr. J. Svobody od ředitele školy Mgr. J. Máry, který ještě také přidal drobné dárky.
Největší radost máme z toho, že prostředky ze sbírky umožnily 356 handicapovaným dětem
účast na Mezinárodních hrách handicapované mládeže 2013 a byla podpořena činnost
konkrétních sportovních klubů. Velké poděkování proto patří ještě jednou zejména oběma
dívkám, ale především všem vám, kteří myslíte na druhé a dokazujete, kolik dobrých a
nesobeckých lidí je stále ještě mezi námi.
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Mikuláš
Řinčení řetězů a pláč malých uličníků, kteří při návštěvě našich krásných čertic slíbili
spravedlivému Mikuláši a hodným andělům, co mohli, se odehrálo 5. prosince v naší ZŠ a
školkách v Plané.

Návštěva divadelního představení v Praze
Dne 4. 12. 2013 se zúčastnili žáci naší školy představení Hostinec U kamenného stolu
v divadle Na Fidlovačce v Praze. Představení sklidilo veliký úspěch nejen díky samotnému
představení, ale i díky ochotě herců se po představení s žáky vyfotografovat a prohodit i pár
slov. Poté se žáci přesunuli metrem na Staroměstské a Václavské náměstí, kde v třpytivé
vánoční atmosféře probíhaly Vánoční trhy.

20

Prohlubujeme mezinárodní partnerství škol
Společné partnerství mezi školami SOU Planá, Berufschule Wiesau a SHŠ Mariánské Lázně
posílil v minulém měsíci společný den strávený na zajímavých místech v příhraničních
okresech Tachov a Tirschenreuth, konkrétně v Historickém parku Bärnau a v knížecí jízdárně
na Světcích, zakončený společným obědem v chodovarské restauraci Ve Skále.
Akce se zúčastnilo po dvacítce žáků a pedagogů z každé školy. Přestože počasí nebylo právě
příznivé, neodradilo to žádného účastníka a všichni bedlivě vyslechli zajímavé podrobnosti od
průvodců, např. jak vznikal a funguje historický park, jak se z trosek opět zrodila
Windischgrätzova jízdárna nebo jak se vyvíjel chodovarský pivovar do dnešní podoby.
Po závěrečném společném obědě všichni partneři svorně vyjádřili uspokojení nad intenzivní
spoluprací a snahu pokračovat společnými projekty a také posílit vzájemnou výměnu žáků za
účelem přivést je k mezinárodnímu osobnímu přátelství.

Ukázkový den
Hned na začátku ledna jsme připravili pro žáky osmých a devátých tříd základních škol
ukázkový den. Pod tímto názvem se neskrývá nic jiného, než praktické seznámení žáků
s řemeslem. V dílnách odloučeného pracoviště Středního odborného učiliště v Plané si dvacet
žáků ZŠ Stříbro, Mánesova ul. vyzkoušelo, co obnáší profese zedník a profese malíř. Při
praktické činnosti si ověřili,
zda by měli pro danou činnost
manuální
a
osobnostní
předpoklady, zda je jim
řemeslo blízké či nikoli.
Po dopoledním pracovním
vytížení se všichni sešli na
obědě ve školní jídelně, který
pro ně připravili naši žáci.
Podle kladných reakcí ze
strany žáků ZŠ Stříbro se tato
akce
povedla.
Realizace
ukázkového dne proběhla pod
záštitou
Regionální
hospodářské
komory
Plzeňského kraje.
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Exkurze do hotelů
Dne 4. února žáci prvního ročníku SOU a ZŠ v Plané navštívili hotely Morrisson a Parkhotel
Golf v Mariánských Lázních. Hotelem Morrisson je provázela paní Koštelová a v hotelu Golf
se studentům obětavě věnoval ředitel hotelu pan ing. Pinkr.
Žáci studují obor stravovací a ubytovací služby a proto je pro ně seznámení se s výrobními,
odbytovými a ubytovacími prostory hotelů velmi přínosné. Především v hotelu Golf se
dozvěděli mnoho zajímavých informací o problematice současného hotelnictví a mohli
obdivovat vkusně upravené prostory.
I když jsou oba hotely poněkud stranou Mariánských Lázní, mohou zde již příští školní rok
žáci vykonávat svou odbornou praxi a připravit se na budoucí zaměstnání.
Den žákovských dovedností
Jak se vytváří a prezentuje „haute cuisine“ neboli vyšší gastronomie jsme shlédli společně
s učni našich kuchařských oborů 27. března 2014 ve starém Casinu na akci pořádané
Hotelovou školou v Mariánských Lázních. Prezentace byla velmi působivá, zejména ukázky
sofistikované kuchyně, míchání nápojů a flambování, celou akci doprovázel bohatý kulturní
program a přítomni byli také zástupci dodavatelských firem pro gastronomii.

Velikonoční Provence
Krásné tři dny velikonočního víkendu strávili někteří žáci naší školy ve francouzské
Provence. Cílem bylo poznat tuto osobitou krajinu plnou vůní a barev a milých lidí, projít si
zajímavé kulturní památky a opevněné vesničky v předhůří Alp, jít po stopách Římanů,
Vincenta van Gogha i středověkých pirátů v Marseille. Navíc jsme viděli rychlovlak TGV na
nádraží v Nimes, navštívili tamní amfiteátr, účastnili se na corridě v Arles a také jsme se
prošli po známém Pont du Gard, největším římském akvaduktu v Evropě. Stejně impozantně
na nás zapůsobil papežský palác v Avignonu se známým mostem, kouzelná francouzská
atmosféra v Aigues Mortes a celý den strávený v Marseille, ve městě, o kterém se říká, že
v něm začíná Afrika.
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Kulturní den tří spřátelených učňovských škol
Ve čtvrtek dne 15. května 2014 uspořádala Berufsschule ve Wiesau kulturní akci pro žáky
naší a Hotelové školy z Mariánských Lázní. Z naší školy se akce účastnili vybraní žáci oboru
kuchařské práce a několik žáku prvního ročníku nástavbového studia. Během připraveného
programu mohli studenti nejen zhlédnout učební prostory německého učiliště a dozvědět se
mnoho zajímavých informací o systému vzdělávání v blízkém pohraničí, ale společnými
silami vypracovali i vědomostní test z historie města Waldssassen. V závěru si všichni
účastníci pochutnali na vídeňském řízečku s hranolkami a vyřádili se na Sommerodelbahnu –
letní bobové dráze. Dětem i pedagogickému doprovodu se akce i navzdory chladnému počasí
velmi líbila. Podle našeho názoru tato akce daleko více naplnila očekávání česko-německé
spolupráce a přátelství, než dosud každoročně pořádaný sportovní den. Již nyní se těšíme, že
pořadatelům akce oplatíme stejnou vstřícností a promyšlenou akci i v našem učilišti.

Pestrý konec školního roku
Snad aby se žáci stavebních oborů cítili u závěrečných zkoušek lépe, snad aby se vše stihlo do
začátku nového školního roku, je červen u nás na škole nejen ve znamení blížících se
prázdnin, ukončování studia, závěrečných zkoušek a maturit, ale i mohutných stavebních
úprav. V celé škole se mění okna, rekonstruuje se plášť budovy, zatepluje půda, opravuje
střecha atd. Zkrátka v novém školním roce svou starou školu asi nepoznáme.
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Slavnostní předávání výučních listů
V úterý 24. června 2014 proběhlo v Kostele sv. Petra a Pavla v Plané slavnostní předávání
výučních listů studentům středního odborného učiliště, kteří úspěšně vykonali závěrečné
zkoušky. Přátelského rozloučení se zúčastnilo 44 absolventů oborů zednické práce, malířské a
natěračské práce, kuchařské práce, ošetřovatel a provoz služeb, jejich rodiče a přátelé, učitelé
a ostatní pracovníci školy.
Všem bývalým žákům gratulujeme a věříme, jak v proslovu řekl pan ředitel, že ani
v budoucnu se nás nebudou stydět pozdravit.
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Školní výlet jinak
Když jsou hodní, tak i učitelé mohou jet na školní výlet.
Na programu výletu v první dny prázdnin byla návštěva zážitkového parku se stezkou nad
korunami stromů Wald Wipfel Weg v Bavorsku. Park nabízí i různé poznávací aktivity,
jeskyni optických klamů a dům vzhůru nohama. Druhou stezku korunami stromů se známou
věží - vejcem jsme absolvovali poblíž obce Neuschönau. Po návštěvě skanzenu ve Finsterau
jsme se odebrali do šumavského Javorníku na nocleh.
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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@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 1 587 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 67 674,80 Kč.
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I.

Výsledky soutěží

Soutěž Hrnečku vař 2013
Soutěž Hrnečku vař se již tradičně konala ve Stodu, nyní součásti SOU Domažlice. Účastníci
ze sedmi škol Plzeňského kraje soutěžili 10. prosince v přípravě podzimní polévky a úpravě
stylové tabule.Naši školu reprezentovala Monika Lacíková – žákyně prvního ročníku a Daniel
Šimek – žák třetího ročníku, pod vedením vyučující Ing. Ivy Holé. Připravili si polévku
z červené řepy a kořenové zeleniny, kterou ochutili balsamikovým octem a tymiánem a
doplnili kysanou smetanou a kozím sýrem. Porotu přesvědčili svým výkonem a chutí polévky
natolik, že získali krásné třetí místo. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a již
nyní se těšíme na příští jubilejní desátý ročník této soutěže.

Chodovarské čepování
Dne 11. března 2014 proběhl v Beerrariu Stará Sladovna v Chodové Plané první ročník
soutěže pro žáky středních gastronomických škol v čepování piva. Soutěž organizovala
Hotelová škola Mariánské Lázně. V odborné porotě zasedli pan Jiří Plevka, obchodní sládek
Rodinného pivovaru Chodovar, pan Zdeněk Javorský, dlouholetý člen České barmanské
asociace a pan Pavel Mach, F&B manager restaurace Ve skále. Celkem se sjelo 18 žáků ze
šesti různých odborných středních škol. Naše učiliště reprezentovalo tříčlenné družstvo ve
složení Michaela Schleicherová, Jana Pospíšilová a Sandra Felixová. Ačkoli dívky studují
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obor kuchařské práce, ve kterém se s čepováním piva prakticky nesetkají, dokázaly svým
výkonem porotu zaujmout. Nestály sice na stupních vítězů, ale odborná komise udělila Sandře
Felixové diplom za nejlepší technickou spolupráci. Děvčatům za jejich odvahu a pěkný výkon
a těšíme se na další ročník.

Devátý ročník gastronomické soutěže Zámecký rendlík
VÚ a DDŠ v Hostouni pořádal ve dnech 20. a 21. března 2014 již podeváté soutěž
kuchařských dovednosti pro žáky středních gastronomických škol nazvanou Zámecký rendlík.
Sjelo se celkem 11 soutěžních týmů ze škol Západočeského kraje, ale i z Prahy a Děčína.
Letošním tématem byla příprava vývaru s nočky či knedlíčky, hlavního pokrmu z mletého
masa s libovolnou přílohou a ovocného nákypu. Celé menu se připravovalo v počtu pěti porcí.
Předsedou komise byl známý gastronom pan Ing. Zdeněk Hladík, který pečlivě sledoval nejen
výslednou chuť a estetickou úpravu pokrmu, ale především nutriční hodnotu a vyváženost
celého menu s přihlédnutím k současným trendům a zásadám zdravé výživy. Po celou dobu
přípravy pokrmů se dbalo na dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce podle platné
legislativy.
Vítězem soutěže se stalo skvěle připravené družstvo z VÚ a DDŠ z Hostouně. Chlapci měli
výborně propracovanou organizaci práce během celého výrobního procesu a odborné komisi
prezentovali kvalitní menu s bezchybným servisem. Druhé místo obsadila Hotelová škola
Mariánské Lázně a na třetí příčce se umístili žáci ze Středního odborného učiliště Planá.
Organizátorům soutěže – paní Mgr. Martině Tauerové a panu Luďku Šindelářovi patří velké
uznání za zvládnutí celé náročné akce. Všem ostatním zaměstnancům VÚ a DDŠ patří
poděkování za vytvoření přátelské atmosféry pro zúčastněné žáky a zástupce škol.
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Jubilejní oslava v Plzni
Dne 2. dubna 2014 získali Vojtěch Farinič
a Nikola Tučníková ze druhého ročníku
oboru kuchařské práce 3. místo na soutěži
„Jubilejní oslava“ pořádanou plzeňskou
SOU Vejprnická. Družstvo na soutěžní
klání přípravila třídní učitelka paní
Vladimíra Šenkapoulová, které pomáhala
kolegyně Jitka Jílková. Naši žáci vytvořili
opravdu pěknou tabuli na téma Výročí
rybářského svazu a připravili studený
předkrm pro dvě osoby. Ke krásnému
umístění gratulujeme.
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Plzeňský korbel 2014
V pondělí 12. dubna proběhla soutěž
v čepování nealkoholického piva
v plzeňském Prazdroji, kterou již
poosmé pořádala Hotelová škola
v Plzni.
Na
této
soutěži
reprezentovaly naši školu žákyně
Jana Pospíšilová ze druhého ročníku
a Kateřina Houžková se Sandrou
Felixovou ze třetího ročníku pod
vedením I. Holé. Nejlepšího umístění
z této trojice dosáhla Sandra
Felixová, a sice 8. místo. Ani toto
umístění není špatné, uvážíme-li, že
na soutěži bylo celkem 25 žáků, kteří
však na rozdíl od našich dívek
studují obor kuchař-číšník. Při přípravě děvčat nezištně pomohl certifikovaný výčepní
a majitel Pilsner Urquell baru v Mariánských Lázních – pan Martin Konfršt, kterému tímto
děkujeme.
Zdobení velikonočních perníčků
Naše škola pořádala v úterý 15. dubna již třetí ročník soutěže v přípravě sváteční jarní tabule a
zdobení velikonočních perníčků. Na akci se sjela družstva ze Sušice, Domažlic, Stodu, Chebu,
Horšovského Týna a Mariánských Lázní. Letošní klání bylo velmi vyrovnané. Reprezentanti
všech škol předvedli skutečně kvalitní prostření tabule a rovněž i zručnost při zdobení
perníčků. Vítězem soutěže se nakonec se ziskem 276 bodů stalo družstvo z naší školy ve
složení Libuše Šulitková a Denisa Vidršperková. Na úspěchu měly lví podíl i učitelka
odborného výciku žákyň Ing. Iva Holá a Mgr. Ivana Netrvalová ze ZŠ Planá, která děvčatům
ochotně předvedla pěkné vzory a poskytla cenné rady. Čestnými hosty soutěže byli pan
Ing. Josef Vacikar a paní Bc. Monika Čermáková z odboru školství Krajského úřadu v Plzni a
paní Mgr. Martina Němečková, starostka města Planá. Za bezchybný průběh soutěže patří
poděkování hlavní organizátorce Ing. Holé. Městu Planá děkujeme za poskytnutí
sponzorského daru na zakoupení věcných odměn.
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Borská vařečka 2014
Žáci Anna Větrovcová z prvního ročníku a Jaroslav Kroulík ze druhého ročníku oboru
kuchařské práce se ve středu 14. května účastnili soutěže pořádané SŠ Bor s názvem „Borská
vařečka“. Zatímco Jaroslav pracoval na teoretické části soutěže složené z poznávacího testu,
odborných výrazů, normování a kalkulací, Anička připravovala pět porcí hovězí burgundské
pečeně s krupicovými noky. Žáky společnými silami připravily pí Šenkapoulová a Holá.
V konkurenci studentů z dalších 9 gastronomických škol získali krásné 2. místo. Gratulujeme!
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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. 2013
Stav ke konci školního roku
Počet udělených pochval
Počet napomenutí
Počet podmíněných vyloučení
Počet vyloučení

31 žáků
28 žáků
15 žáků
18
14
5
5

V tomto školním roce došlo ke změně počtu pracovníků. Nastoupila nová vychovatelka,
změnily se i noční vychovatelky.
S žáky se opakují stále stejné problémy jako ve školním roce minulém: jedna skupina žáků,
kteří jsou ochotní, vztahově nekonfliktní a druhá skupina žáků, u kterých převládá
individualita, nekolektivnost, projevy sobectví až ubližování druhým (pomluvy, vyvolávání
sporů). Tito žáci se do ničeho nezapojovali, nepomohli, jediným zájmem byly počítače a
spánek. Neprojevovali ani přístup ke studiu.
Žáci nejsou ochotni se zapojovat do výchovných činností v době svého volna (vycházek) a
na jakékoli činnosti pak zbývá čas jen o studijním klidu. Na DM jsou plněny hlavně
výchovné činnosti pracovní, kdy žáci pomáhají při různých úklidových, stěhovacích a
údržbářských pracích a dále samostatně uklízejí 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. Další klubovnu
využili žáci pro hru stolního tenisu. Během roku bylo zorganizováno 6 vycházek. Vycházka
na území města měla cíl poznat důležitá místa Plané, při kulturní vycházce mimo město do
lesoparku U Madonky se žáci seznámili s výsledky akce LandArt – uměleckými díly
z přírodnin a v přírodě, okružní vycházka Planá – Chodová Planá – Svatá Anna – Planá
ukázala příjemná vycházková místa v Plané, vycházka na nejvyšší místo v těsné blízkosti
Plané – Na Plánsku (608 m n.m.) po dvakrát 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. Na závěr roku se uskutečnila vycházka na rozhlednu na Bohušově vrchu
spojená s opékáním buřtů. Vycházek se účastnilo jen minimum žáků – 2 až 8. Žáci by
kromě funkčnější počítačové klubovny uvítali ještě fungující posilovnu. Žáci ve svém volnu
využili ke sportovním aktivitám městské sportovní hřiště a dvůr domova mládeže.
Zabezpečení doplňkové činnosti na domově mládeže:
Kapacita domova mládeže není plně využita žáky. K získání dalších prostředků na provoz
budovy je nutné zabývat se doplňkovou činností v oblasti ubytovacích služeb pro cizí hosty.
V tomto školním roce využilo ubytování více hostů než tomu bylo v loňském školním roce.
Převážně se jedná o stavební dělníky, kteří pracují v Plané nebo blízkém okolí.
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Činnost ekonomického úseku
Chod tohoto úseku zajišťují dvě pracovnice. V uplynulém období docházelo ke změnám
vyplývajícím ze zavádění tzv. jednotného účetnictví státu do praxe. Jednotné účetnictví
státu není ještě zcela dořešeno a dochází neustále ke změnám jak účetním, tak i změnám
v rámci programů, které zpracovávají veškerou účetní agendu.
Pracovnice se snaží doplňovat znalosti účastí na seminářích týkajících se této problematiky.
V tomto sledovaném období absolvovaly dvě školení zabývající se personální a mzdovou
agendou, další seminář se vztahoval ke změnám v zákoně o účetnictví.
V oblasti ekonomické je nutno řešit sledování nejen čerpání jednotlivých dotací, ale v roce
2014 i komplikovanější rozúčtování dotací na mzdy. Důvodem je rozdělení mzdových
prostředků na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců. Proto se musí samostatně uvádět
náklady na mzdy a odvody s nimi spojené na úseku pedagogickém a provozním.
Celkové hospodaření školy bylo zaměřeno na účelovost a hospodárné použití přidělených
finančních prostředků.
Vnitřní kontrolní činnost
Dle pokynu Rady PK je od 1. 9. 2011 na naší škole zřízena funkce interního auditora.
Hlavní a soustavnou náplní auditora je přezkoumávání ekonomické oblasti, zda nedochází
k porušování příslušných platných zákonů.
V tomto školním roce byl audit zaměřen na zajištění efektivnosti a hospodárnosti
s veřejnými prostředky. Kontroly byly provedeny u těchto činností: hospodaření s majetkem
organizace – inventarizace, stav a evidence pohledávek, poskytování osobních ochranných
pomůcek pro žáky i zaměstnance, dokumentace požární ochrany, vzdělávání pro
konkurenceschopnost – šablony. Nebyla 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 23. 9. 2013 byla provedena kontrola pracovníky Krajské hygienické stanice, územní
pracoviště Tachov. Předmětem kontroly bylo dodržování hygienických požadavků na pitnou a
teplou vodu. Nebyly shledány závažné nedostatky.
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K.

Údaje o výsledcích inspekce

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla inspekční činnost.
Řešení stížností
Ve školním roce 2013/2014 nebyla řešena žádná stížnost.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2013/2014 nebyla podána žádná žádost o informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.
Naše práce je sledována nejen kontrolními orgány, ale i veřejností. Převažují kladné ohlasy
na naši práci i na práci a chování žáků. Velmi nás těší nejen ústní pochvaly, ale jsme rádi,
když chválu můžeme dokladovat písemným vyjádřením. I v tomto školním roce jsme jich
obdrželi několik.
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Údaje o hospodaření školy

V roce 2013 byly škole poskytnuty 3 druhy dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady
2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši
3. Investiční příspěvek na „Prováděcí projektovou dokumentaci“

14.433.000,-- Kč
3.807.870,-- Kč
78.650,-- Kč

Limit počtu pracovníků byl pro rok 2013 celkem 36,24 (přepočtený stav).
V 2014 byly škole poskytnuty 3 druhy dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady
2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši
3. Dotace „Rozvoj. progr. MŠMT na podporu odborného vzdělávání“

15.732.000,-- Kč
3.363.000,-- Kč
377.600,-- Kč

Limit počtu pracovníků byl pro rok 2014 celkem 39,69 (přepočtený stav).
Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí k 30. 6. 2014
Fond odměn

245 729,98

Fond rezervní

1 804 750,81

Fond investiční

1 429 806,77

Celkem

3 480 287,56

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013
Celkem v Kč

Hlavní činnost

HV před zdaněním v Kč

451 016,55

248 391,62

Doplňková
činnost
202 624,93

HV po zdanění v Kč

432 536,55

248 391,62

184 144,93

346 029,55

346 029,55

0,00

86 807,00

86 507,00

0,00

Rozdělení do fondů:
- rezervní fond
- fond odměn
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M.

Snahou všech pracovníků ve školním roce 2013/2014 bylo zajistit bezproblémový chod školy
a domova mládeže. Podařilo se nám naplnit téměř všechny stanovené cíle.
Jsme připraveni předávat žákům vědomosti, upevňovat a rozšiřovat jejich znalosti s cílem
připravit je nejen k úspěšnému zvládnutí závěrečných zkoušek, ale hlavně pak uplatnění se
v profesní praxi.
Přestože je neustále, vlivem demografického vývoje, nízký počet studentů, je naše perspektiva
v zavádění nových oborů, tak abychom vyšli vstříc zájmu studentů a finančním možnostem
rodičů.
Přímo v návaznosti na možnosti uplatnění v místních firmách jsme zažádali o otevření dalšího
nového oboru chemik – plastikář.
Naše klady a zápory
Ke kladům řadíme:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jsme škola rodinného typu – učitelé a žáci se velmi dobře navzájem znají
Máme dobrou spolupráci s úřady místními, okresními i krajským úřadem
Jsme aktivní i v dalších činnostech – zapojení žáků do soutěží, spolupráce se školami
podobného zaměření v rámci regionu i mim o něj
Podporujeme tvořivost, výchovu k profesní hrdosti
Využíváme ve výuce počítače, neomezujeme přístup na internet
Žáci mohou využívat školní knihovnu, učitelé pedagogickou knihovnu
Materiální vybavení odborných učeben na velmi dobré úrovni
Máme zabezpečeno stravování ve školní jídelně
Poskytujeme ubytování na domově mládeže
Dojíždějící žáci mají vhodné dopravní spojení – dopravní dostupnost
Výhodou je poloha budovy školy v centru města
Funguje systém vnitřní komunikace a komunikace s veřejností
Projevuje se zvyšování zájmu podnikatelů o spolupráci se školou

K záporům patří:
–
–
–

Stárnoucí pedagogický sbor – potřeba omlazení
Nekvalifikovanost pedagogů zvláště v oblasti speciální pedagogiky
Vztah žáků ke škole, ke zvolenému oboru – často nezájem, vysoká absence (často i
neomluvená)
– Výchovné problémy – úpadek morálních hodnot, drogová závislost, kouření, vulgarita
– Demografický vývoj

Projednáno ve školské radě dne……………………………….
Mgr. Josef Mára
ředitel
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