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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

3

Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2012)

Název součásti

Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

260

75
146

Kapacita
součásti

Střední škola
Základní škola
Domov mládeže

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

228

32

28,446

25

22,421

40

30

10

9,625

7

7,000

26

22

4

3,508

2

2,000

46

41,579

34

31,421

Celkem

Školní rok 2012/2013
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 30 žáky a v průběhu
školního roku jsme přijali dalších 7 žáků. První stupeň je spojený, tvoří jednu třídu, kterou
navštěvuje 13 žáků od prvního do čtvrtého ročníku. Na druhém stupni jsou naplněny tři třídy:
ve spojené třídě 5. a 6. ročníku je 9 žáků, v 7. a 8. ročníku je 9 žáků a v 9. ročníku je 6 žáků.
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 a Ošetřovatel 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, příp. ŠVP.
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 rozděleni do skupin dle
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.
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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.
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 2012/2013 – organizace a hlavní akce
Zahájení nového školního roku

3. září 2012

Ukončení 1. pololetí

31. ledna 2013

Ukončení školního roku

28. června 2013

Termíny vedlejších prázdnin v průběhu školního roku
Podzimní prázdniny

25. a 26. října 2012

Vánoční prázdniny

22. prosince 2012 až 2. ledna 2013

Pololetní prázdniny

1. února 2013

Jarní prázdniny

11.–17. února 2013

Velikonoční prázdniny

28.–29. března 2013

Termíny konání pedagogických rad
hodnotící za I. čtvrtletí

20. listopadu 2012

klasifikační za I. pololetí

22. ledna 2013

hodnotící za III. čtvrtletí

16. dubna 2013

klasifikační za II. pololetí

pro vycházející žáky
pro maturanty
pro ostatní žáky

29. května 2013
15. května 2013
24. června 2013

Další organizační termíny a akce školy:
Srpen

Ukončení „prodloužené klasifikace“
Konání opravných zkoušek

Září

Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ
Soutěž Machři roku v Plzni
Exkurze Planá – prohlídka města, SPV Jateční
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Exkurze Jízdárna Tachov – Světce, Zemědělské muzeum – Halže
Maturitní zkoušky – opravy
Říjen

Exkurze Mariánské Lázně – Labe, Hvězda
Exkurze Milíře – DOD
Pouštění draků – akce ZŠ
Beseda – Československá Obec legionářská – p. Kašpárek
Ukázkový den
Podzimní prázdniny
Prezentace školy v Domažlicích – Burza škol
Exkurze do Plzně – Techmánia

Listopad

Exkurze Tachov – akce stavební obory
Prezentace školy v Tachově – Kam na školu, kam do učení?
Prezentace školy v Chebu – Burza škol
Přeshraniční spolupráce – HK + Dolní Bavorsko
Exkurze do Tachova – Centrum sociálních služeb
Beseda se zástupci Úřadu práce v Tachově a zástupci Armády
Soutěž Stod – Hrnečku Vař
Den otevřených dveří, třídní schůzky SRPŠ
Podnikání pro život

Prosinec

Milíře – mikulášská besídka
Mikulášská besídka pro žáky mateřské školy v Plané
Podnikání pro život
Vánoční prodejní výstava prací žáků – Radnice
Mikulášská besídka pro žáky mateřské školy v Plané
Vánoční prázdniny

Leden

Exkurze v Mariánských Lázních – Lázně
Exkurze v Plané – Nemocnice následné péče Svatá Anna

Únor

Zajištění třítýdenní souvislé praxe žáků oboru Provoz služeb
Exkurze Planá - Laboratoř
Jarní prázdniny
Úřad práce Tachov – p. Struček
Veletrh příležitostí – Tachov – Mže

Březen

Organizace soutěže Zdobení perníčků
Exkurze Planá – OK/T – stavební obory
Účast žáků na soutěži v Hostouni
Exkurze Planá – Obchodní centrum, Velikonoční výstava
Exkurze M. Lázně – Učňovský den
Beseda p. Pospíšil – Vztahy a závislosti
Nové technologie ve stavebnictví Tachov
Velikonoční dvoudenní prodejní výstava pro veřejnost
Chodová Planá – výstava ručních prací
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Duben

Soutěž Horšovský Týn – kuchařské práce a provoz služeb
Exkurze M. Lázně – Esplanade
Charitativní sbírka „Svátek s Emilem“
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
1. kolo přijímacího řízení
Exkurze Planá – Výrobky studené kuchyně

Květen

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 Chodovar
Turnaj „Malá kopaná“ – Hostouň
Maturity ústní
Exkurze Brod nad Tichou – Ubytování

Červen

Závěrečné zkoušky – písemné
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení na Radnici
Exkurze – Svobodka – Úpravna vody
Exkurze Tachov – Prostor pro duši
Exkurze Dobřany – Psychiatrická Léčebna
Exkurze Planá – Hornické muzeum
Exkurze Chodová Planá – Chodovar
Závěrečné zkoušky – ústní
Slavnostní předání výučních listů v kostele Petra a Pavla
Školní výlety jednotlivých tříd a další exkurze
Závěrečná schůze všech pracovníků školy – školní jídelna

V přehledu byly uvedeny nejzajímavější 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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B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2011/12

2012/13

Podnikání – denní forma

64-41-L/524
64-41-L/51

60

ano

ano

Podnikání – dálková forma

64-41-L/51
64-41-L/524

80

ano

ano

Provoz služeb

69-53-H/003

90

ano

ano

Ošetřovatel

53-41-H/01

102

ano

ano

Zednické práce

36-67-E/001
36-67-E/01

45

ano

ano

Truhlářské práce

33-56-E/001

48

ano

ne

Malířské, lakýrnické a natěračské práce –
malířské a natěračské práce

36-57-E/005
36-57-E/01

45

ano

ano

Kuchařské práce

65-51-E/01

72

ano

ano

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních
– pečovatelské práce

69-55-E/005
75-41-E/01

48

ano

ano

Šití prádla

31-59-E/02

32

ne

ne

Základní škola:
Celková kapacita 75 byla k 30. září 2012 naplněna na 37 žáků ve 4 třídách. Z toho 6 žáků
bylo vzděláváno podle ŠVP pro ZŠ speciální.
Třída

Ročníky

Počet žáků

I.

spojený 1., 2., 3. a 4.

13

II.

spojený 5. a 6.

9

(7 a 2)

III.

spojený 7. a 8.

9

(4 a 4)

IV.

9.

6

(4, 2, 4, 3)
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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.
2012

k 31. 8.
2013

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
2012

k 31. 8.
2013

Průměrný
počet
Počet tříd
žáků na
třídu

63-41-L/51
Podnikání - denní

66

55

47

36

3

22,0

69-53-H/003
Provoz služeb

27

26

27

26

2/(1)

27,0

53-41-H/01
Ošetřovatel

28

24

28

24

2/(1)

28,0

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

20

21

20

21

1,5

13,3

36-67-E/001
Zednické práce

17

14

17

14

1,5

11,3

56

55

56

55

3

18,7

14

15

14

15

1

14,0

295

237

272

218

17

16,4

65-52-E/001
Kuchařské práce
69-55-E/005
Práce ve zdravot. a sociálních zařízeních
- pečovatelské práce
Celkem

Z uvedených 14 (resp. 12) tříd SŠ bylo v tomto školním roce 7 tříd víceoborových:
1. ročník:

kuchařské práce + pečovatelské práce, malířské práce + zednické práce

2. ročník:

malířské práce + zednické práce, ošetřovatel + provoz služeb

3. ročník:

ošetřovatel + provoz služeb, kuchařské práce + pečovatelské práce,
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.
2012

forma
studia

k 31. 8.
2013

forma
studia

19

DK

19

DK

9

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

19

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2012/2013
Personální složení
Pedagogičtí pracovníci

Provozní pracovníci

učitelé

29

vychovatelé DM

2

uklízečky

5

údržbáři

2

administrativní pracovníci

3

ICT

1

Celkem

42

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let

0

30 – 40 let

7

40 – 50 let

13

50 – 60 let

15

nad 60 let

7

Průměrný věk pedagogických pracovníků
mužů

17

žen

25

je 51,4 let.

Pracující důchodci:
starobní

6

invalidní

1

Vedení školy a školských zařízení
Ředitel školy

Mgr. Josef Mára

Zástupce pro teoret. vyučování v SŠ

Mgr. Josef Svoboda

Zástupce pro ZŠ

Mgr. Jan Svěchota

Zástupce pro odborný výcvik

Ing. Sylva Kapolková

Vedoucí OP Jateční

Jindřich Kovárník

Vedoucí ekonomického úseku

Alena Němečková

Vedoucí vychovatel DM

Jiří Popelka
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Výchovné poradenství a ICT
Výchovná poradkyně SŠ

Mgr. Anežka Chládková

Výchovná poradkyně ZŠ

Mgr. Olga Chládková

Metodik prevence SŠ

Mgr. Helena Popelková

Metodik prevence ZŠ

Bc. Lucie Chojnová

Koordinátor ICT SŠMgr.

Mgr. Ondřej Kánský

Koordinátor ICT ZŠ

Mgr. Marián Gossányi

Pedagogický sbor 2012/2013
Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

Mgr. Olga Chládková

ZŠ

Bc. Lucie Chojnová

ZŠ

Mgr. Jan Svěchota

ZŠ

Mgr. Jarmila Šneberková

ZŠ

Silvie Biroščáková

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

Jiří Horák

SOU

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

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

Jindřich Kovárník

SOU

odborný výcvik – stavební obory

Mgr. Martina Němečková

SOU

matematika

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

občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova

Mgr. Josef Svoboda

SOU

český jazyk, občanská nauka, právo
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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

Stav k 30. 6. 2012
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Vzdělání pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Vyuč.

Průměrná
délka pedagog.
praxe

42

38,28

32

29,92

18

10

4

16,06

Pdg. pracovníci
splňujících pdg.
způsobilost

26

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:

29 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:

55 pedagogických pracovníků

Akce KCVJŠ a jiných akreditovaných středisek

11 pedagogických pracovníků

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

nová maturita
mezinárodní olympiáda IKA
hotelnictví, gastronomie, cestovní ruch
peníze EU školám
školení metodiků prevence
školení výchovných poradců
interkulturalismus
podnikání pro život
digitální technika ve výuce
DUM-y
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.
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Ve školním roce 2012/2013 studovali:
Zdeňka Horáková

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

Ing. Vladimír Kasík

studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií,
České Budějovice

Ing. Petra Pechová

studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií,
České Budějovice

Ladislava Petříková

ZČU Plzeň, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
(DPS)

Ve školním roce 2012/2013 studium zahájí:
Mgr. Marián Gossányi studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií
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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D.

Údaje o přijímacím řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku učebních oborů vzdělání:
Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia
Počet přihlášených žáků
Kód a název oboru
1. kolo
64-41-L/524
Podnikání - denní

další kola

Počet
přijatých
žáků1

Počet
odvolání proti
nepřijetí

Počet tříd

31

6

29

0

1

64-41-L/524
Podnikání - dálkové

0

0

0

0

0

69-53-H/003
Provoz služeb

0

0

0

0

0

53-41-H/01
Ošetřovatel

7

4

2

0

0

33-56-E/001
Truhlářské práce

2

0

0

0

0

36-57-E/01
Malířské a natěr. práce

6

0

5

0

0,5

36-67-E/01
Zednické práce

4

4

7

0

0,5

65-52-E/01
Kuchařské práce

29

10

25

0

1,5

75-41-E/01
Pečovatelské služby

7

3

0

0

0

31-59-E/002
Šití prádla

1

0

0

0

0

87

27

68

0

3,5

Celkem

Do vyššího ročníku než prvního bylo na základě rozhodnutí ŘŠ 6 žáků.
Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou

1

Počet absolventů celkem
(jen SOU)

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

19

8

k 31. 8. 2012 odevzdán zápisový lístek
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E.

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

v%

SOU

OU

Celkem

SOU

OU

Celkem

55

155

210

26,2

73,8

100,0

1

16

17

1,8

10,3

8,1

49

131

180

89,1

84,5

85,7

Neprospěli

5

8

13

9,1

5,2

6,2

Neklasifikováni

0

0

0

0,0

0,0

0,0

Žáci vyloučení ze studia

0

1

1

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

6

9
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Žáci celkem (k 30. 6. 2012)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli

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

19

0

7

12

1

Podnikání – dálková forma

17

0

11

6

0

Celkem škola

36

0

18

18

1

Prospěli

Neprospěli

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru

69-53-H/003
Provoz služeb
53-41-H/01
Ošetřovatel
36-57-E/005
Malířské a natěračské práce
36-67-E/001
Zednické práce
65-52-E/001
Kuchařské práce
69-55-E/005
Pečovatelské práce
Celkem

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Z toho
v náhradním
termínu

10

1

9

0

3

9

2

7

0

0

4

0

4

0

0

4

3

1

0

0

11

2

9

0

0

5

1

4

0

0

43

9

34

0

3
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Chování a docházka žáků (jen za denní formu studia, včetně tříd závěrečného ročníku)
Absence
Součást

SOU
ZŠ
Celkem

omluvená

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

neomluvená

celkem

na žáka

celkem

na žáka

19 492

92,80

1 003

5,16

20

6 627

2,75

121

1,83

0

26 119

95,55

1 124

6,99

20
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F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

V letošním školním roce se v rámci výchovného působení uskutečnilo mnoho plánovaných,
ale zejména i neplánovaných tzv. aktuálních akcí.
Na příklad beseda s panem Pospíšilem na téma Vztahy a závislosti.
Z těch dalších je nutno zmínit účast na tachovské přehlídce Prostor pro duši, při níž
prezentovaly tvořivost a schopnost děti s postižením.
Tradičně jsme se zapojili do charitativních akcí (Bílá pastelka, Svátek s Emilem, Květinový
den).
Zapojili jsme se do sbírky šatstva, kterou organizovala Charita Broumov.
Uskutečnil se také tradiční seminář výchovných poradců, který je součástí Dne otevřených
dveří.
K nejčastěji řešeným problémům patřila tradičně nadměrná omluvená i neomluvená absence.
Výchovných komisí bylo svoláno 38. Domníváme se, že tento počet je dán nikoliv nárůstem
počtu provinilců, ale svědomitější prací většiny třídních učitelů a ve srovnání s loňským
rokem mírně poklesl. Výchovná poradkyně bývala přítomna i na některých ústních jednáních
v rámci správního řízení ve věci podmíněného vyloučení studentů.
Nadále probíhala spolupráce s tradičními institucemi – OSPOD, mediační a probační služba
Tachov, Policie ČR, soudy atd.
Velmi dobrá se jeví prezentace školy na webových stránkách (články, fotografie).
K propagaci přispívají zejména prodejní výstavy, význam má určitě i pořádání maturitního
plesu.
Rovněž základní škola zajišťuje primární prevenci, spolupracuje s PČR, Městskou policií
a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově. V rámci prevence provádíme na ZŠ
osvědčený projekt s názvem Pořádek a čistota ve třídách. Daří se naplňovat minimální
preventivní program školy.
Den otevřených dveří
21. listopadu 2012 se mohli rodiče, žáci základních škol i hosté seznámit nejen s nabízenými
obory, ale i prostředím, ve kterém je zajišťována teoretická a praktická výuka. Učitelé
podávali zájemcům informace a žáci školy prakticky předváděli své činnosti. Otevřeny byly
nejen dveře odborných učeben, dílen a cvičných kuchyní, ale k prohlédnutí zval zájemce i
domov mládeže.
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 18. 10. 2012 jsme se prezentovali na Burze škol v Domažlicích.
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Dne 13. 11. 2012 se žáci školy prezentovali na náborové akci v tachovském kině Mže
Dne 8. 11. 2012 jsme se zúčastnili Burzy škol v Chebu.
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 SRPŠ
vycházejících žáků.

18

G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Exkurze třídy N1.
Městské muzeum v Mariánských Lázních
V pátek 21. června 2013 navštívila naše třída N1. Městské muzeum v Mariánských Lázních.
Toto muzeum bylo založeno již v roce 1887 a sídlí v nejstarším dochovaném domě ve městě.
Prohlédli jsme si prostory, které obýval Johann Wolfgang Goethe. Další expozice byly
věnovány historii města a balneologickému vývoji. Po prohlídce muzea jsme se prošli po
kolonádě a ochutnali jeden z léčivých pramenů. Na závěr naší exkurze nás čekal chutný oběd
v pizzerii Tabarin.

studenti třídy N1.
Předškoláčci v kuchyni
4. června 2013 pracoviště odborného výcviku SOU a ZŠ Planá navštívily děti z přípravné
třídy ZŠ Planá. Žáci třídy K1.P pod vedením paní učitelky Ing. Pechové pro dětičky připravili
slavnostní oběd k jejich nedávnému svátku - Dnu dětí. Děti byly seznámeny s pravidly etikety
stolování a poté si pochutnaly na čtyřchodovém menu. Tato společná akce se velmi líbila a
jistě nezůstane poslední.
Žákům středního odborného učiliště děkujeme za vlídný přístup, bezvadnou obsluhu a
vynikající oběd.

M. Braucci, ZŠ Planá
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Exkurze do přírody
Dne 15. 5. 2013 K1.A navštívila kemp Karolína v Brodu nad Tichou. Počasí jsme měli
nádherné hned od samého rána. Připravili jsme si vydatnou svačinu a vyrazili jsme. Cesta
ubíhala rychle, a i když to bylo necelých sedm kilometrů, zvládli jsme ji za necelé dvě hodiny.
Prohlédli jsme si celý areál kempu od chatek, přes mobilní domky až po zázemí. Ovšem
největší atrakcí byli koníci. Zpáteční cesta proběhla již pomalejším tempem vzhledem
k vysoké teplotě a naší únavě.

-jjŽáci SOU Planá prožili Velikonoce 2013 ve Vatikánu a Římě
Prožít letošní Velikonoce netradičním způsobem se rozhodli žáci SOU z Plané, vydali se totiž
do míst, která jsou s těmito svátky obzvlášť pevně spojená a to do Vatikánu a Říma.
Prohlídka komplexu Vatikánu, zvláště Katedrály a Náměstí Sv. Petra a Vatikánských muzeí je
nezapomenutelným zážitkem zvláště o Velikonocích, kdy do těchto míst směřují zástupy
poutníků z celého světa.
Prostředí Říma a Vatikánu přivítalo naše žáky 19 stupni Celsia, které byly velmi příjemné při
prohlídce význačných památek jako Andělského hradu, mnoha krásných náměstí, Pantheonu,
Španělských schodů, Fontány di Trevi a mnoha dalších. Uvolněná a příjemná atmosféra,
kouzlo pouličních tratorií a kaváren, to je rozhodně kulisa, která se žákům SOU líbila a
připravila jim příjemné Velikonoce.
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SOU Planá tradičně pořádá každoročně zajímavý zájezd tak, aby školní výuka byla zpestřena
setkáním s hodnotnými kulturními památkami a také proto, aby kromě kvalitní výuky zůstaly
našim žákům ty nejhezčí vzpomínky na léta, prožitá na střední škole. Těšíme se již na další
zájezd v příštím školním roce!
-vlkDen žákovských dovedností
Ve čtvrtek 21. března 2013 jsme přijali pozvání od Hotelové školy v Mariánských Lázních
a navštívili 53. den žákovských dovedností, který se konal ve společenském domě Casino.
Dovednost žáků byla prezentována jejich výrobky a bohatým programem na pódiu.
V červeném sále probíhala expozice spolupracujících firem s možností ochutnávek. Exkurze
byla velice zajímavá a pro nás všechny velice poučná. Naskytla se nám jedinečná příležitost
inspirace k blížícím se závěrečným zkouškám.
Všem žákům P3.S a K1.A se exkurze velmi líbila.

Čertí řádění
Potkali jste pátého prosince dopoledne v Plané čerty?
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Tak to jsme byli my, žáci z učiliště oboru provoz služeb. Každým rokem jsme zváni do školek
a letos poprvé i do základní školy v Zámecké ulici. Tolik dětských slziček a slibů, že už
budou hodné, budou dobře jíst a nebudou ubližovat kamarádům jste jistě ještě neslyšeli.
Některé děti prokázaly tolik odvahy, že se nechaly vyfotit i s čertem. Nakonec nám všechny
mávaly s úlevou, že už je celému trápení s čerty konec.
Tak zase za rok a nebo dříve…?

-jj
Podnikání pro život
Naše třída N1. se zúčastnila projektu s názvem Podnikání pro život, který organizovalo
vzdělávací středisko Revis Tachov. Tento projekt byl spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem tohoto projektu bylo získat
podnikatelské znalosti a zkušenosti pro naše samostatné podnikání. Během listopadu a
prosince 2012 proběhlo na naší škole v Plané 5 seminářů pod vedením pana Mgr. Pavla
Rampase. Semináře probíhaly zábavnou formou, pracovali jsme ve skupinkách, plnili jsme
různé úkoly, za které jsme dostávali odměny.
Děkujeme vzdělávacímu středisku Revis v Tachově, hlavně panu Mgr. Pavlu Rampasovi za
čas, který nám věnoval.
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žáci N1.
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 jsme u příležitosti Dne otevřených dveří na naší škole přivítali
řadu zájemců o jednotlivé učební obory.
Pokud jste tento den promeškali, nevadí. Školu můžete navštívit kdykoli během školního roku
– nejlépe po předchozí domluvě.

Vydařená exkurze
Dne 4. 10. žáci SOU provozu služeb absolvovali exkurzi do hotelů Labe a Hvězda
v Mariánských Lázních.
Neodradilo nás mrazivé ráno, ani vlak co měl zpoždění a v půl desáté jsme prošli prvním
hotelem lázeňského typu. Na Labi jsme si prohlédli pokoj, restauraci a hlavně všechny
skladovací prostory pro potraviny. Na hotelu Hvězda, který je o jednu hvězdičku dražší jsme
viděli rehabilitační místnosti i s obrovským bazénem, pokoj i apartmán, krásně zlatě
zdobenou restauraci a podchodem do dalšího hotelu Skalník jsme se dostali ven, kde nás už
čekaly sluncem zalité Mariánské Lázně. Prošli jsme se na nádraží a vlak nás dovezl zpět do
Plané. Všem se nám exkurze velmi líbila, hlavně díky vyčerpávajícím výkladům našich
průvodkyň.
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-jj-
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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, pro
komunikaci mezi žáky a možnost vyjádření vlastních názorů je otevřena tzv. „lampárna“.
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 1 515 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 66 445,80 Kč.
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I.

Výsledky soutěží

Třetí ročník soutěže Borská vařečka
Ve středu 22. května 2013 pořádala Střední škola v Boru u Tachova již třetí ročník
gastronomické soutěže s názvem „Borská vařečka“. Účastníci letošního klání měli za úkol
uvařit 7 porcí svíčkové hovězí pečeně s karlovarským knedlíkem a vypracovat odborný
kuchařský test.
Naši školu zastupovala děvčata prvního ročníku oboru kuchařské práce - Nikola Tučníková a
Libuše Šulitková. I když dívky nestály na stupních vítězů, odvezly si pěkné dárky a nové
poznatky. – Víte například, co je to kaldoun? My už nyní ano.
Pořadatele soutěže musíme pochválit za dobrou organizaci, příjemnou atmosféru a přípravu
výborného pohoštění pro účastníky.

-holV Plzni se opět soutěžilo o nejlepšího výčepního
Ve středu 15. května se do varny plzeňského Gambrinusu sjelo celkem 27 žáků středních
gastronomických škol na sedmý ročník soutěže „Plzeňský korbel 2013“. Naši školu
reprezentovalo tříčlenné družstvo dívek ve složení Sandra Felixová, Kateřina Houžková a
Jitka Sojková. Ačkoli dívky nevykonávají odbornou praxi za výčepním pultem, bojovaly
statečně s tvrdou konkurencí z řad žáků ostatních odborných škol. Soutěžním úkolem
letošního ročníku bylo vypracování odborného testu ze znalosti výroby piva a ukázkové
načepování dvou nealkoholických piv Birell takzvaně „na hladinku“ v časovém limitu
90 sekund včetně prezentace před odbornou porotou. Dívky ukázaly, že jsou schopny držet
krok se žáky specializovaného oboru kuchař-číšník.
Za odbornou přípravu a umožnění cvičného čepování velmi děkujeme panu Konfrštovi z
pivnice Tip Sport v Mariánských Lázních a rovněž pracovníkům restaurace Parkhotelu
Tachov.
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-holŘemeslo má zlaté dno
Koncem měsíce dubna jsme hodnotili snažení našich žáků tříd P2.S a K1.P. Výrobky, které
byly součástí školního kola soutěže Řemeslo má zlaté dno jsme, shromáždili a komise čítající
pět zástupců školy je vyhodnotila. Vítězný výrobek reprezentuje naši školu v Plzni.

-jjSoutěž kuchařských dovedností „Zámecký rendlík"
Výchovný ústav a dětský domov se školou v Hostouni pořádal ve dnech 20. – 22. března 2013
již osmý ročník soutěže v přípravě tříchodového menu pro pět osob. Soutěžního klání se
účastnilo celkem 8 soutěžních družstev ze středních škol a středních odborných učilišť
z Mariánských Lázní, Domažlic, Stodu, Horažďovic, Plané a rovněž soutěžní družstva ze škol
při výchovných ústavech v Děčíně, Kostomlatech a samozřejmě z Hostouně.
Tématem letošního ročníku byla příprava luštěninové nebo obilninové polévky, vepřového
závitku s libovolnou přílohou a piškotové rolády. Náročnou přípravu soutěže vzali na svá
bedra především pan Šindelář a paní Tauerová, a nutno říci, že se svého úkolu zhostili skvěle.
Naše škola se této soutěže účastní pravidelně, a i když jsme dosud nezískali vítězné ocenění,
do Hostouně jezdíme načerpat nové nápady a předat si mezi sebou zkušenosti z pracovišť
odborného výcviku. Všichni zaměstnanci VÚ a DDŠ jsou k nám po celou dobu konání
27

soutěže velmi milí a přátelská atmosféra provází i celou soutěž. Vítězi letošního ročníku se
stalo dvoučlenné družstvo z HŠ v Mariánských Lázních. Místní borci skončili na krásné druhé
příčce. Rádi bychom tedy Hostouňským poděkovali za hezké tři dny soutěžení a již nyní se
těšíme na další ročníky.

-holSoutěž ve zdobení perníčků
Dne 13. března 2013 proběhl druhý ročník soutěže pořádané naší školou ve zdobení perníčků
a prostírání velikonoční tabule. Tentokrát nás poctila svou přítomností i starostka města Planá
paní Mgr. Martina Němečková, která je ve zdobení perníčků sama velmi zdatná.
Soutěže se zúčastnili žáci ze středních odborných učilišť ze Stodu, Domažlic, Plzně
a Mariánských Lázní. Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo ze SOU Stod pod vedením
paní Bc. Marty Zoubkové. Našemu týmu uniklo třetí místo o jeden jediný bod, ale nám to
nevadilo. Podstatné je totiž nejen umístění, nýbrž i celková pohodová atmosféra během
soutěžního klání a možnost sbírat nové zkušenosti od ostatních týmů.
Doufáme, že se v následujícím školním roce opět setkáme v přátelském ovzduší při
porovnávání učňovských dovedností a kreativity.

-hol28

Hrnečku, vař 2012
28. listopadu 2012 se konal již 8. ročníku odborné soutěže „Hrnečku, vař“. Soutěže se
zúčastnily žákyně 1. ročníku oboru kuchařské práce Kristýna Dobiášová a Karolína Ivanová
pod dohledem třídní učitelky Ing. Petry Pechové.
Soutěžním tématem letošního ročníku byl libovolný salát z čerstvé zeleniny (jednodruhový).
Dalším úkolem bylo připravit výstavní plochu na připravený salát. Karolína naservírovala
ledový salát, který ozdobila pomerančem a Kristýna připravila na doladění chuti vlašské
ořechy v karamelu a na dochucení dresing z dijonské hořčice a akátového medu. Vše bylo
úžasně chuťově sladěné, proto ze šesti soutěžních družstev se děvčata umístila na krásném
3. místě.
A co se hodnotilo? Organizace práce, čistota pracoviště, hygiena, osobní zručnost, technika a
postupy, nápaditost, chuť výrobku, dodržení časového limitu a celkový dojem. Za kvalitní
reprezentaci školy a dobré chování v průběhu celého konání soutěže jim patří velké
poděkování.
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J.

Činnost dalších úseků školy

Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku

26 žáků

Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2012

13 žáků

Stav ke konci školního roku

18 žáků

Do domova mládeže nastupují žáci z různých rodinných poměrů a různými studijními
výsledky. Noví žáci prvních ročníků se příliš nelišili od žáků z předešlých let. Některým
žákům chybí základní hygienické návyky, neumí si poskládat osobní věci. Mluví vulgárně,
nepozdraví, nepoděkují.
Žáci mají dostatek osobního volna. Po vyučování nebo praxi mají vycházky a čas si
odpočinout. Čas, který mají vyhrazený na samostudium a přípravu do školy, využívají jen
málo. Většinu času tráví nejraději na počítačích. Jen málo dívek se zapojovalo do výtvarné
činnosti.
O cvičení v tělocvičně je malý zájem, jen málo žáků posilovalo, hrálo míčové hry nebo se
učili tančit zumbu. Pravidelně se uskutečňovaly vědomostní kvizy, v době volna hráli žáci
stolní hry a sledovali televizi.
Zájem rodičů navštívit domov mládeže je stále na stejné úrovni. S některými rodiči byla
spolupráce dobrá, ale jsou rodiče, kteří nespolupracují, nereagují ani na telefonáty,
nezúčastňují se návštěvy domova mládeže při příležitosti rodičovských schůzek.
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 byl velmi malý zájem o ubytování hostů. Z tohoto důvodu byly
zkráceny úvazky pracovníkům, kteří zabezpečovali doplňkovou činnost, došlo i ke zrušení
provozu vrátnice na domově mládeže. Pro zlepšení podmínek byla provedena výměna
kuchyňské linky v prvním poschodí pro ubytované hosty, bylo provedeno oplocení
u parkoviště v areálu DM, byly provedeny rekonstrukce některých sociálních zařízení.
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 tři školení zabývající se personální a mzdovou
agendou, další seminář seznamoval s novelou zákona o účetnictví.
V oblasti ekonomické je nutno řešit sledování nejen čerpání jednotlivých dotací, ale v roce
201 i komplikovanější rozúčtování dotací na mzdy. Důvodem je rozdělení mzdových
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prostředků na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců. Proto se musí nově 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 jsme zřídili od 1. 9. 2011 funkci interního auditora s úvazkem 0,2. Za
dva roky působení se neprojevil žádný přínos pro organizaci, přestože auditorka pracovala
na svém úseku zodpovědně a vykonala několik kontrol, při kterých nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Hlavní a soustavnou náplní auditora je přezkoumávání ekonomické oblasti, zda
nedochází k porušování příslušných platných zákonů. Tuto činnosti velmi zodpovědně
vykonávají i pracovnice ekonomického úseku v rámci své pracovní náplně, 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. Porada vedení se koná pravidelně každý měsíc. Vedoucí úseků provádí rovněž
kontrolu vnitřních předpisů, aby tyto dokumenty byly vždy v souladu s platnou legislativou.
Vnější kontrolní činnost
Dne 17. června 2012 byla provedena pracovnicí Okresní správy sociálního zabezpečení
kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 14. února 2013 byla provedena pracovnicí Všeobecné zdravotní pojišťovny kontrola
plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 31. května 2012 provedli zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje kontrolu
fungování Vnitřního kontrolního systému.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Ve dnech 9. května 2013 provedli pověření pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje
kontrolu, jejímž předmětem byla nakládání s majetkem PK, zveřejňování a zadávání
veřejných zakázek, pravidla čerpání investičních prostředků.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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K.

Údaje o výsledcích inspekce

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla inspekční činnost.
Řešení stížností
Ve školním roce 2021/2013 nebyla řešena žádná stížnost.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2012/2013 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. V tomto školním roce jsme jich
obdrželi několik.

32

L.

Údaje o hospodaření školy

V roce 2012 byly škole poskytnuty 3 druhy dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady

17 374 000 Kč

2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši

3 890 000 Kč

Limit počtu pracovníků byl pro rok 2012 celkem 47,77 (přepočtený stav).
V roce 2013 byly škole poskytnuty 2 dotace:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady

14 257 000 Kč

2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši

3 757 870 Kč

Limit počtu pracovníků pro rok 2013 je celkem 36,24 (přepočtený stav).

Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí k 30. 6. 2013

Fond odměn

179 222,98

Fond rezervní

1 463 721,26

Fond investiční

1 240 557,77

Celkem

2 883 502,01

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
Celkem Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

HV před zdaněním v Kč

172 801

59 611

113 190

HV po zdanění v Kč

172 801

59 611

113 190

Rozdělení do fondů:
- rezervní fond

138 241

- fond odměn

34 560
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M.

Závěr

Snahou všech pracovníků ve školním roce 2012/2013 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 nových
oborů – operátor skladování, provozní služby – pokojská, zahradnické práce a pevně věříme,
že se to projeví v počtu žáků ve školním roce 2013/14.
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
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Projednáno ve školské radě dne……………………………….

Mgr. Josef Mára
ředitel
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