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A/ Charakteristika školy
Název školy

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá

Adresa školy

Kostelní l29, 348 15 Planá

Právní forma

příspěvková organizace

Zřizovatel

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

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
Ing. Sylva Kapolková

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2011)
Název součásti

Kapacita
součásti

Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Střední škola

383

337

298

39

35,769

33

29,192

Základní škola

75

44

34

10

9,635

6

5,81

Domov mládeže

146

24

19

5

2,381

2

2
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Školní rok 2011/2012
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. První stupeň je spojený, tvoří jednu třídu,
kterou navštěvuje 10 žáků od prvního do pátého ročníku. Na druhém stupni jsou naplněny tři
třídy: ve spojené třídě 6. a 7. ročníku je 10 žáků, v 8. ročníku je 7 žáků a v 9. ročníku je
rovněž 7 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.
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.
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Průběh školního roku 2011/2012 – organizace a hlavní akce

Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

1. září 2011
31. ledna 2012
30. června 2012

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

26. 10. 2011 a 27. 10. 2011
23. 12. 2011 - 2. 1. 2012
3. 2. 2012
6. 2. - 12. 2. 2012
5. 4. - 6. 4. 2012

Termíny konání pedagogických rad
hodnotící za I. čtvrtletí
klasifikační za I. pololetí
hodnotící za III. čtvrtletí
klasifikační za II. pol.
- pro vycházející žáky
- pro maturanty
- pro ostatní žáky

22. 11. 2011
24. 1. 2012
17. 4. 2012
30. 5. 2012
15. 5. 2012
25. 6. 2012

Další organizační termíny a akce školy:
Srpen
Září

Říjen

Listopad

Ukončení „prodloužené klasifikace“
Konání opravných zkoušek
Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ a opravné maturitní zkoušky
Soutěž Machři roku v Olomouci
Corny – atletický pohár středních škol
Exkurze do Plzně – Techmánie a ZOO
Pozitivní sociální klima mezi školami – akce ZŠ
Pouštění draků – akce ZŠ
Prezentace firmy Kaparol pro stavební obory
Účast na soutěži Malíř roku v Ostravě
Exkurze do Plzně – výstava Moderní bydlení a byt
Prezentace školy v Domažlicích – Burza škol
Exkurze do Plzně – ITEP
Prezentace firmy Barvy laky, Teluria
Prezentace školy v Tachově - Kam na školu, kam do učení?
Prezentace školy v Chebu – Burza škol
Exkurze do Plzně – Proficentrum
Exkurze do Tachova – Centrum sociálních služeb
Beseda se zástupci Úřadu práce v Tachově a zástupci Armády
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Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Přednáška na téma Vztahy, sex – p. Pospíšil
Den otevřených dveří a porada výchovných poradců, tř. schůzky a
volby do školské rady
Milíře – mikulášská besídka
Mikulášská besídka pro žáky mateřské školy v Plané
Soutěž ve Stodě - Hrnečku vař
LVVK – Itálie, Bormio
Přednáška na téma Závislosti – p. Pospíšil
Vánoční prodejní výstava prací žáků
Mikulášská besídka pro žáky mateřské školy v Plané
Soutěž ve Stodě - Hrnečku vař
Exkurze Flossenbürg, Weiden
Film – Síla lidskosti
Vánoční prodejní výstava prací žáků
Exkurze v Mariánských lázních – Hotel Pacifik
Maturitní ples v Tachově
Exkurze v Tachově – Centrum sociálních služeb
Exkurze v Plané – Nemocnice následné péče Svatá Anna
Zajištění třítýdenní souvislé praxe žáků oboru Provoz služeb
Exkurze na Jatka v Plané
Exkurze do Zbiroha - Templáři
Ukázka bourání masa
Organizace soutěže Zdobení perníčků
Účast žáků na soutěži v Horšovské Týně
Účast žáků na soutěži v Hostouni
Exkurze Plzeň – Pivovarské muzeum
Filmové představení Lidice
Velikonoční dvoudenní prodejní výstava pro veřejnost
Chodová Planá – výstava ručních prací
Exkurze v HŠ Mariánské Lázně – Učňovský den
Soutěž v Plzni – kuchařské práce a provoz služeb
Účast na soutěži malířů v Brně
Charitativní sbírka „Svátek s Emilem“
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
1. kolo přijímacího řízení
Maturity – praktická část
Účast na soutěži v Boru - „Borská vařečka“
Mezinárodní sportovní setkání v Mariánských Lázích
Charitativní sbírka Květinový den
Účast na soutěži Birell v Plzni – „Plzeňský korbel“
Účast na soutěži SUSO v Českých Budějovicích
Turnaj „Malá kopaná“
2. kolo přijímacího řízení
Akce dárcovství krve
Tvořivá dílna – areál domova mládeže
Exkurze – Mariánské Lázně – Oděva, Vila Buterfly
Exkurze Tachov – Prostor pro duši
Exkurze do Plzně – Prazdroj
Exkurze Plzeň – Techmania
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Maturitní zkoušky
Slavnostní předání maturitních vysvědčení v kostele Petra a Pavla
Závěrečné zkoušky
Slavnostní předání výučních listů v kostele Petra a Pavla
3. kolo přijímacího řízení
Týdenní praxe žáků oboru ošetřovatel v Norimberku
Školní výlety jednotlivých tříd a další exkurze
Závěrečná schůze všech pracovníků školy
V přehledu byly uvedeny nejzajímavější exkurze do vzdálenějších míst. V průběhu
školního roku jich však bylo uskutečněno mnohem více, neměli však celodenní charakter.
Např.: exkurze v Plané – Bohušův vrch návštěva rozhledny, prohlídka plánské firmy
Storaenzo, galerie Ve věži, architektura RD, čistírna odpadních vod, exkurze v obchodech
a supermarketech, průzkum trhu, látky v obchodech, kreslení v terénu, nátěry plotů, stavba
nádraží – fasáda nádraží, návštěva stavební firmy Vonex, exkurze v Drmoulu – Cech
svatého Víta, exkurze v Chodové Plané, na Svaté Anně a jiné. Je třeba ocenit všechny
učitele, kteří se odhodlali opustit školní lavice a vypravit se do daleko náročnějšího
prostředí, ve kterém však jistě přiblížili žákům učivo mnohem víc, než kdyby zůstali ve
škole.
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 SŠ
Vyučován ve
školním roce
2010/11 2011/12

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Podnikání – denní forma

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

60

ano

ano

Podnikání – dálková forma

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

ano

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

48

ano

ano

Šití prádla

31-59-E/02

32

ne

ne

Základní škola:
Kapacita

75

Počet žáků k 30. 9. 2011

34

Počet tříd

4

I.třída
II.třída
III.třída
IV.třída

spojený 2., 3., 4. a 5. roč.
spojený 6. a 7. roč.
8. roč.
9. roč.

počet žáků
počet žáků
počet žáků
počet žáků

10 (3, 2, 4 a 1)
10 (5 a 5)
7
7

V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/2012 ukončil vzdělání v 10. ročníku školní
docházky na žádost rodičů 1 žák.
Z celkového počtu 34 žáků je 5 žáků vzděláváno podle ŠVP pro ZŠ speciální.
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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.
k 31. 8.
2011
2012

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2011
2012

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

63-41-L/524
Podnikání

83

69

60

50

3

27,7

69-53-H/003
Provoz služeb

50

43

50

43

2

25

53-41-H/01
Ošetřovatel

27

24

27

24

1

27

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

27

19

27

19

2,5

10,8

36-67-E/001
Zednické práce

24

22

24

22

2,5

9,6

64

47

64

47

4,5

14,2

17

12

17

12

1

17

3

237

3

1

0,5

6

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
33-56-E/001
Truhlářské práce
Celkem

Z uvedených 17 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 5 tříd víceoborových:
1. ročník:
ošetřovatel + provoz služeb
2. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské práce, malířské práce + zednické práce,
ošetřovatel + provoz služeb
3. ročník:
kuchařské práce + truhlářské práce

Počet tříd a žáků v jiných formách studia (včetně žáků závěrečných ročníků)

Kód a název oboru

63-41-L/524
Podnikání (dálkové studium)

Počet žáků v jiných formách studia
k 30. 9.
forma
k 31. 8.
forma
2011
studia
2012
studia

23

DK

9

20

DK

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

23

C/ Údaje o pracovnících školy
1. Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2011/2012
Na SOU a ZŠ Planá bylo ve školním roce 2011/2012 zaměstnáno 54 pracovníků.
Z toho:
pedagog. pracovníci
42
administrativní pracovnice
4
6
uklízečky
údržbáři
2
Z celkového počtu 54 pracovníků bylo:
mužů
21
žen
33
učitelé
39
vychovatelé DM
2
provozní pracovníci: uklízečky
6
údržbáři
2
admin. prac. 4
ICT
1
Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
1
30 – 40 let
8
40 – 50 let
16
50 – 60 let
20
nad 60 let
9
Průměrný věk pedagogických pracovníkůje 51 let.
Pracující důchodci:

starobní
invalidní

8
3

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

Výchovná poradkyně SŠ
Výchovná poradkyně ZŠ
Metodik prevence SŠ
Metodik prevence ZŠ
Koordinátor ICT SŠ
Koordinátor ICT ZŠ

Ing. Sylva Kapolková
Mgr. Josef Svoboda
Mgr. Jan Svěchota
Ing. Drahuše Šefčíková
Jindřich Kovárník
Alena Němečková
Jiří Popelka

Výchovné poradenství a ICT
Mgr. Anežka Chládková
Mgr. Olga Chládková
Mgr. Helena Popelková
Bc. Lucie Chojnová
Mgr. Ondřej Kánský
Mgr. Marián Gossányi
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Pedagogický sbor 2011/2012
Základní škola:
Mgr. Marián Gossányi
Mgr. Olga Chládková
Bc. Lucie Chojnová
Mgr. Milada Kejíková
Mgr. Jiřina Labitzková
Mgr. Jan Svěchota
Mgr. Jarmila Šneberková
Střední odborné učiliště:
Václav Batěk
Ladislav Bernard
Silvie Biroščáková
Ing. Luboš Bublík
Jaroslav Devera
Hana Doležalová
Mgr. Přemysl Hanilec
Ing. Iva Holá
Jiří Horák
Zdeňka Horáková
Mgr. Anežka Chládková
Andrea Ječmenová
Jitka Jílková
Josef Kadlec
Mgr. Ondřej Kánský
Ing. Sylva Kapolková
Eva Kašparová
Jindřich Kovárník
Mgr. Martina Němečková
Ing. Petra Pechová
Mgr. Miroslav Pelán
Ladislava Petříková
Mgr. Helena Popelková
Mgr. Josef Svoboda
Ing. Drahuše Šefčíková
Vladimíra Šenkapoulová
Josef Vachalovský
Václav Zahradník
Mgr. Petr Zeidler

odborné předměty stavební
odborný výcvik – zednické práce
odborný výcvik - šití
odborné předměty stavební
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
odborné předměty odívání, odb. výcvik
německý jazyk, tělesná výchova
odborné předměty oboru kuchařské práce, odb. výcvik
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
technika administrativy, obchodní korespondence, účetnictví
český jazyk, dějepis, psychologie
odborné předměty oboru pečovatelské práce, odborný výcvik
odborný výcvik - odívání
odborný výcvik oboru zednické práce
práce s počítačem, matematika
účetnictví, písemná a elektronická komunikace
odborný výcvik - provoz služeb, vaření
odborný výcvik - stavební obory
matematika
odborné předměty oboru kuchařské práce
tělesná výchova, občanská výchova
odborný výcvik - provoz služeb, vaření
občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova
český jazyk, občanská nauka, právo
ekonomika, marketing a management
odborný výcvik – kuchařské práce, odb. předměty – kuch. práce
odborné předměty stavební
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
matematika, tělesná výchova

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:
Jiří Popelka
vedoucí vychovatel
Jana Lešáková
asistent pedagoga
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Stav k 30. 6. 2012
Počet pracovníků
celkem

Počet pdg. pracovníků Průměrná
se vzděláním
délka
pedagog.
fyzický přepočtený fyzický přepočtený VŠ
SŠ Vyuč.
praxe
52

45,455

Z toho počet pdg.
pracovníků

41

36,047

21

13

7

14,97

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

53 akcí
38
26 pedagogických pracovníků

Obsah vzdělávacích akcí:
kyberšikana
manažerské dovednosti
školení ICT – program Bakaláři
školení správce sítě
školení metodiků prevence
školení výchovných poradců
zážitková pedagogika
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.
Finanční náklady vynaložené na DVPP:

10 364,-- Kč

Téměř neomezené možnosti mají naši učitelé i při obstarávání odborné literatury pro výuku a
vlastní studium. V tomto školním roce stálo předplatné odborných časopisů 10 420,-- Kč,
v pedagogické knihovně máme celkem 1306 knih v hodnotě 120 298,-- Kč.

Plnění plánu personálního rozvoje
Pedagogičtí pracovníci se účastnili akcí organizovaných akreditovanými školícími středisky.
V prostorách školy proběhl seminář pro všechny pedagogy „Kyberšikana“.
Kromě účasti pedagogických pracovníků na akcích organizovaných akreditovanými školícími
středisky si někteří pedagogičtí pracovníci doplňují své vzdělání souvislým studiem.

12

Ve školním roce 2011/2012 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
Mgr. Přemysl Hanilec – studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií,
České Budějovice
Ladislava Petříková – ZČU Plzeň, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
(DPS)

Ve školním roce 2011/2012 studium řádně ukončili:
Ing. Drahuše Šefčíková – UK Praha: studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Mgr. Jarmila Šneberková – magisterské studium učitelství – speciální pedagogika, UJAK
Praha
Ing. Vladimír Kasík – kvalifikační studium FSl, VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví

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 celkem
1. kolo

další
kola

Počet žáků
přijatých celkem
k 31. 8. 2011
(předané zápisové
lístky)

27

11

32

0

1

0

0

0

0

0

69-53-H/003
Provoz služeb

13

8

16

0

0,5

x

53-41-H/01
Ošetřovatel

14

8

19

0

0,5

x

33-56-E/001
Truhlářské práce

5

0

0

0

0

36-57-E/01
Malířské a natěr. práce

11

6

12

0

1

36-67-E/01
Zednické práce

6

4

8

0

1

65-52-E/01
Kuchařské práce

39

10

33

0

2

75-41-E/01
Pečovatelské služby

9

0

0

0

0

31-59-E/002
Šití prádla

3

0

0

0

0

127

47

120

0
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Kód a název oboru

64-41-L/524
Podnikání - denní
64-41-L/524
Podnikání - dálkové

Celkem

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

*
Z toho
Počet tříd víceoborové
třídy

Souhrn přijímacího řízení do 1. ročníku v denní formě studia (stav k 31. 8. 2011)

Součást

Celkem SŠ

Počet žáků (uchazečů)
přihlášených
celkem
1. kolo
další kola

127

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem
k 31. 8. 2011

47

120

14

Počet
Počet žáků přijatých
podaných
do vyššího ročníku
odvolání proti
než prvního (na
nepřijetí ke
základě rozhodnutí
studiu
ŘŠ)

0

5

Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou
Počet absolventů celkem
(jen SOU)

Podali přihlášku na SŠ – obor s maturitou,
včetně nástavbového studia
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E/ Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
( včetně závěrečných ročníků )

%

SOU

OU

Celkem

SOU

OU

Celkem

138
1
106
13
18

103
14
69
3
17

241
15
175
16
35

57
7,2
44
9,4
13

43
13,6
67
2,9
16,5

100
6,2
72,6
6,6
14,5

Žáci vyloučení ze studia v průběhu
hodnoceného škol. roku

0

1

1

0

0,9

0,42

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

8

15

23

5,7

14,5

9,5

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

Výsledky maturitních zkoušek
Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

Podnikání – denní forma

24

0

10

12

4

Celkem škola

24

0

10

12

4

Součást – kód a název oboru

Maturitní zkouška:
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Výsledky závěrečných zkoušek
Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

15

6

7

2

0

1

1

0

0

0

5

1

4

0

2

12

1

11

0

0

13

5

8

0

0

7

0

7

0

0

Celkem OU

38

8

30

0

2

Celkem škola ZZ

53

14

39

0

2

Součást – kód a název oboru

Závěrečná zkouška SOU:
69-53-H/003
Provoz služeb
Závěrečná zkouška OU:
33-56-E/001
Truhlářské práce
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

Chování a docházka žáků (jen za denní formu studia, včetně tříd závěrečného ročníku)
Počet žáků
celkem
k 30.6.2012

Počet vyuč.
hodin –
omluvená
absence

Průměr oml.
hodin na žáka

Počet vyuč.
hodin –
neomluvená
absence

Průměr neoml.
hodin na žáka

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

SOU

11 628

84

398

3

6

OU

10 815

105

329

3

7

celkem

22 443

93

727

3
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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. Z těch nejdůležitějších je nutno zmínit účast
na tachovské přehlídce Prostor pro duši, při níž prezentovaly tvořivost a schopnost děti
s postižením. Hluboce na naše žáky zapůsobil i film Lidice; škoda, že se nezdařilo uspořádat
následně plánovaný zájezd do Lidic. O týden dříve se totiž mimořádně konal zájezd na
výstavu Bodies v Praze a některé třídy jely v rámci oboru povinně. Z finančních důvodů nešlo
zorganizovat akce obě. Lidice tedy navštívíme v příštím školním roce.
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Tradičně jsme se zapojili do charitativních akcí (Bílá pastelka, Svátek s Emilem, Květinový
den). Zapojili jsme se do sbírky šatstva, kterou jako mezičlánek organizovala SPŠ Tachov.
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 51. Domníváme se, že tento počet je dán nikoliv
nárůstem počtu provinilců, ale svědomitější prací většiny třídních učitelů. 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
24. listopadu 2011 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 20. 10. 2011 jsme se prezentovali na Burze škol v Domažlicích. Dne 8. 11. 2011 se žáci
školy prezentovali na náborové akci v tachovském kině Mže a dne 11. 11. 2011 jsme se
zúčastnili Burzy škol v Chebu. Přínosem je zcela jistě prezentace v Tachově, dost žáků máme
i z Chebska, méně již z Domažlicka.
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G/ Údaje o mimoškolních aktivitách
Recyklohraní
Žáci školy pokračují ve třídění odpadu a jsou držiteli Certifikátu - dokladu o zapojení do
školního recyklačního programu „Recyklohraní“.

Mikuláš pro školku
Dne 5. prosince 2011 jsme navštívili s andělem, čerty a Mikulášem plánské školky a
přesvědčili se, jak jsou děti hodné a poslouchají paní učitelky. Naši čerti dostali od paní
učitelky vždy přesné instrukce, které dítko zlobilo a hříšníci přišli slíbit Mikuláši, že
nezazlobí. Také přesun Planou mezi školkami a letos i školní družinou na Valech, přinesl
do města rozruch.
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Vánoční prodejní výstava prací žáků
V posledním týdnu před vánočními prázdninami pořádala naše škola tradiční prodejní trhy,
které se opět konaly na městské radnici. Děvčata, která prodávala, se měla co otáčet, aby
zvládla nápor kupujících, kteří si přišli pro nějakou drobnost pod stromeček, slavnostní
prostírání, zaručeně čerstvou vánočku, perník, cukroví nebo dekoraci. Poprvé se k nám
přidali také žáci základní školy se svými výrobky.

Svátek s Emilem
17. dubna 2012 jsme se rozhodli opět podpořit handicapované děti a zapojili jsme se do
veřejné sbírky „Svátek s Emilem“. Šest studentů tento den oslovovalo plánské občany.
Neznáme však přesnou částku, kterou se nám podařilo od nich získat.
Srdíčkový den
I v letošním školním roce se žáci školy již tradičně zapojili do charitativní akce
občanského sdružení Život dětem pod názvem Srdíčkový den. Tímto jsme přispěli
dětským oddělením nemocnic částkou 4 312,-- Kč, vybranou od plánských občanů.
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Fond Sidus
Objednáním drobných výrobků a následným prodejem žákům a zaměstnancům školy od
února do dubna 2012 jsme do Fondu SIDUS přispěli částkou 3 200,-- Kč, určenou na
nákup lékařských přístrojů pro dětské kliniky.
Květinový den
V květnu 2012 proběhl již 16. ročník celonárodní sbírky Český den
proti rakovině. Cílem programu bylo informovat veřejnost
o možnostech aktivní nádorové prevence. Bylo prodáno 250 kytiček
měsíčku lékařského a příspěvek ve výši 5 817,-- Kč je určen pro
výzkum a léčbu rakoviny.
Velikonoční prodejní výstava
Jako každoročně před Velikonočními svátky proběhla Velikonoční
prodejní výstava výrobků žáků z oborů kuchařské práce, pečovatelské práce a provozu
služeb. Při hodinách odborného výcviku a estetiky zhotovili výrobky, které nabídli
k prodeji ve vstupní hale plánské radnice. Žáci ve cvičných kuchyních upekli beránky,
mazance, perníčky, linecké a vizovické pečivo i slané preclíky. Zájemci si je mohli
zakoupit spolu s textilními dekoracemi, taškami, prostíráním a zástěrami. V nabídce byly
také drobné výrobky, nástěnné dekorace a dekorace na stůl, zápichy z netradičních
materiálů s velikonoční tematikou, pomlázky, věnečky, obrázky a jiné. Pro malé
návštěvníky byly připravené perníčky, které si sami podle své fantazie mohli ozdobit a
odnést domů. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si svátečně prostřenou tabuli
v barvách jara a nechat se jí inspirovat.
Dárcovství krve
Během května a června 2012 rozšířilo řady bezplatných dárců krve šestnáct studentů naší
školy a jeden vyučují. Zájemců o dárcovství bylo mnohem více, ale někteří museli být
vyřazeni pro nízký věk. Tuto mimořádně záslužnou činnost budou moci naplnit až dovrší
plnoletosti. Určitě se bude opakovat i v příštím školním roce.
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H/ Další školní aktivity
Návštěva galerie ve věži
Dne 3. 9. 2011 navštívili žáci oboru provoz služeb v hodině estetické výchovy výstavu
Mgr. Naděždy Potůčkové, pedagožky SSUPŠ Zámeček. V galerii si prohlédli autorčiny
kresby a grafiky. Zaujala je keramická plastika, reliéf i užitá keramika. Jak se dozvěděli
z výkladu, autorka se věnuje především keramické tvorbě, vycházející z točených tvarů. Ve
volné keramice nachází svůj osobitý styl spojováním keramických plátů do mírně vydutých
tvarů. Hladký nebo výstupky řídce pokrytý povrch odlišuje matným zbarvením.
Materiálem je hlína rozmanité vnitřní struktury, šamot apod. V horních patrech věže si ještě
prohlédli kresby a malby.Výstava ve věži se všem velmi líbila a pro hodiny estetické
výchovy byla velmi přínosná.

Exkurze do Plzně
29. září 2011 se studenti nástavbového studia a provozu služeb zúčastnili exkurze do ZOO
Plzeň, kde se v areálu starověkého osídlení seznámili s životem a zabezpečováním denních
potřeb pravěkých lidí. Na galerii nového pavilónu žiraf si prohlédli výstavu domorodého
afrického umění. Stranou nezůstala ani Japonská zahrada a statek Lüftnerka s chovem
domácích zvířat.V druhé části akce pak navštívili interaktivní muzeum Techmania. Vedle

21

zhlédnutí zajímavých exponátů účastníci viděli v provozu i parní stroj a sami se zapojili do
demonstrace účinků Van de Graaffova generátoru. Všem se exkurze líbila.
Veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni
Dne 20. října 2011 se žáci oboru kuchařské práce a provozu služeb zúčastnili
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni. Po celou dobu konání probíhala
degustace produktů Plzeňského Prazdroje, ochutnávky regionálních potravin a nápojů i
tradiční slovenské gastronomie. Žáci zhlédli ukázky tradičních řemesel, navštívili
vizážistku i karikaturistu. Dalším zpestřením programu bylo vystoupení mažoretek,
vyhlášení výsledků soutěže propagačních materiálů cestovního ruchu a gastronomické
soutěže „Vaříme s regionální potravinou“.
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Teplárna Tisová
Studenti nástavbového studia navštívili teplárnu a elektrárnu Tisová u Sokolova. Tato
teplárna zásobuje vyrobenou horkou párou vytápěcí systém města Sokolov a jeho okolí,
elektrickou energii dodává do veřejné sítě ČEZ, sama spotřebováná 10 % své výroby
elektřiny. Závod Tisová spotřebuje denně 5 500 tun uhlí. Trasa exkurze vedla řídícími
středisky jednotlivých generátorových bloků a násypným systémem zásobníků. Pracovníci se
studentům ochotně věnovali.

Projekt na ZŠ
Naše základní škola se zapojila do projektu na podporu preventivních aktivit a výchovy
k toleranci s názvem: „Pozitivní sociální klima mezi školami vzdělávající žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.“ Projektu se celkově účastnily tři školy a každá z nich
měla za úkol připravit program na jeden den.
První den probíhal 5. října 2011na škole v Plané. Děti měly možnost vyzkoušet si svoji
zručnost. V pracovních dílnách chlapci vyráběli dřevěnou jmenovku na záhon a dívky
pomocí šablonek vytvářely papírové figurky k výzdobě oken na Halloween.
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Druhý den 6. října 2011 si pro nás ve Stříbře připravili sportovní den. Všichni jsme se sešli
ve škole, kde pro nás děti upekly jablečný závin a připravily pohoštění. Chlapci pak hráli
kopanou na školním hřišti a dívky přehazovanou a vybíjenou v tělocvičně. Na rozloučenou
si u ohně opekli špekáčky.

Třetí den 7. října 2011 byl turistický. Tachovskou alejí šli žáci až do světecké Jízdárny.
Pracovník MKS měl připravené poutavé vyprávění o historii aleje i Jízdárny. Děti se tak
mohly dozvědět spoustu zajímavostí.
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Den otevřených dveří
24. listopadu 2011proběhl již tradiční podzimní Den otevřených dveří. Učitelé, rodiče a
především žáci základních škol měli možnost prohlédnout si teoretické učebny i praktické
dílny v budově školy v Kostelní ulici i na odloučených pracovištích v Bezdružické a Jateční
ulici a zhlédnout ukázky činnosti a seznámit se s pracovníky školy.

Sportovní setkání v Mariánských Lázních 2012
Dne 15. května 2012 se konalo již 21. sportovní setkání žáků Berufsschule Wiesau,
SOU Planá a SHŠ Mariánské Lázně. Tentokrát se sportovci sešli v Mariánských
Lázních. Reprezentovalo nás 23 žáků a 3 pedagogové. Celkově se naše škola umístila již
tradičně jako druhá za SHŠ M. Lázně. Po předání cen za jednotlivé disciplíny jsme
převzali pomyslnou štafetu. Příští 22. ročník se bude konat u nás v Plané.

Exkurze do provozu Masné výroby v Plané
Ve čtvrtek 16. 2. 2012 navštívili žáci druhého ročníku oboru kuchařské práce naší školy
provozovnu Masné výroby v Jateční ulici v Plané. Žáci měli možnost na vlastní oči spatřit
míchání náplně do drobných uzenářských výrobků, nakládání a formování debrecínské
pečeně, uzení a sušení výrobků a v závěru i balení před expedicí. Odborný výklad si pro nás
připravila paní Votavová a pan Starý. Žáci byli seznámeni s důsledným dodržováním
hygienických předpisů, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o uzenářské výrobě a
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o specializaci a kooperaci mezi pracovníky jednotlivých úseků. Zajímali se o kořenění
výrobků, provozní teplotu, způsoby uzení a systém skladování či balení výrobků před
expedicí. Exkurze nejen osvětlila mnohé aspekty výroby, jež nelze nalézt v žádné učebnici,
ale ukázala i perfektně fungující provoz. Děkujeme panu Brejchovi za umožnění návštěvy
provozu a všem ostatním zaměstnancům za milé přijetí.
Návštěva zámku Zbiroh
Vzácná příležitost navštívit zámek Zbiroh s mimořádnou výstavou Tvář Leonarda da Vinci –
Příběh rytířského řádu templářů se naskytla našim žákům 21. února 2012. Proč vzácná?
Jednak samotný malířův obraz a spousta dalších exponátů se v České republice vystavuje
poprvé. Navíc nestává se často, že exkurze do místa tak vzdáleného bývá pro naše žáky
levná. Tato skutečně byla, protože náklady na dopravu nám hradil Krajský úřad. Zúčastnilo
se 44 zájemců. Měli možnost dostatečně si prohlédnout všechny vystavené exponáty,
zaposlouchat se a zapojit se do výkladu o dobách templářských rytířů. Dokonce potěžkat štít,
meč či si nasadit rytířskou přilbu! To se přece běžně nestává, vždyť dotýkat se exponátů je
obecně zakázané. Tady ale bez problémů umožnili i fotografování téměř všech exponátů (bez
příplatku!). Určitě si zaslouží poděkování návštěvníků. Také za krásně upravené okolí
zámku, takže ostatním návštěvu jen doporučujeme.
Erb třídy
V soutěži O nejlepší erb třídy, pořádané Pivovarským muzeem a Plzeňským historickým
podzemím naši školu zastoupili žáci P1.S.Vyrobili erb třídy s motivem jehly a šálku polévky.
Inspirací byly předměty, které žáci používají při praktickém vyučování šití a vaření. Téma
bylo zadané, technika libovolná. Žáci se rozhodli vyrobit erb jako polštář.
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Velikonoce v Benátkách
Naši žáci byli o Velikonocích v italských Benátkách. Užili si sluníčka, prohlídky Benátek,
ostrovů Murano a Burano, 4* hotelu s PP na Lido di Jesolo. Všechna města jsou si tak trochu
podobná, ale Benátky jsou prostě jiné: po ulicích jezdí lodě místo aut, místo jabloní kvetou
mandloně a popeláři místo mračení zpívají árie…Všem zůstanou hezké vzpomínky, ať už na
rej lidí a barev, na jízdu po vodních kanálech, krmení holubů nebo italskou zmrzlinu.
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První pomoc pro žáky ZŠ
Základy poskytování první pomoci by měly být nejzákladnějšími znalostmi každého z nás.
Nevíme, kdy se můžeme ocitnout v situaci, kdy jedinou šancí pro přežití jsou znalosti jiného
člověka. Na toto téma se 9. května 2012 díky zdravotním sestrám paní Věře Horákové a paní
Daně Feferové ze Záchranné služby Planá uskutečnila beseda, během které si žáci 1. a 2.
stupně základní školy mohli na názorných pomůckách vyzkoušet poskytnutí první pomoci a
resuscitaci. Také se dozvěděli zásadní a konkrétní informace týkající se úrazů a jejich
následného ošetření.

Přednáška o drogách
V rámci primární prevence se dne 28. května 2012 uskutečnila přednáška s pracovníky
terénního programu občanského sdružení Kotec na téma Drogy. Aktivita byla určena žákům
druhého stupně základní školy. Velice poutavou a srozumitelnou formou her a vyprávění byli
seznámeni s nejdůležitějšími otázkami drogové problematiky. Žáci tak získali lepší představu
o důsledcích užívání lehkých i těžkých drog.
Mezinárodní den dětí
Při příležitosti MDD žáci naší základní školy již tradičně 1. června absolvují výstup na
Bohušův vrch ukončený opékáním buřtů. Jelikož jim letos nepřálo počasí, musela nastoupit
takzvaná „mokrá varianta“, která spočívala v hraní společenských her, povídání si o MDD
a malování obrázků s letní tématikou. Aby děti nebyly ochuzeny o buřtovou pochoutku,
připravili učitelé za pomoci žáků pohoštění ve cvičné kuchyňce. Celý den proběhl ve velmi
příjemné atmosféře.
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Sportovní den na ZŠ
15. června 2012 uspořádali učitelé naší základní školy sportovní den pro své žáčky.
Soutěžilo se v disciplínách lehké atletiky a to, běh na 100 metrů, skok do dálky, hod
granátem a běh na 666 metrů. Všichni závodili s plným nasazením, elánem a v souladu
s pravidly fair play. Za mimořádné sportovní výkony byli žáci odměněni sladkostmi a ti
nejlepší i diplomy a věcnými dary.
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Praxe ošetřovatelek v Norimberku
Naše ošetřovatelky z druhého ročníku zakončily spolu se školním rokem také svoji týdenní
praxi v pečovatelském domě Haus der Betreuung und Pflege v Norimberku. Pomáhaly
s odbornou péčí o přestárlé a postižené občany. Za týden se seznámily s provozem zařízení
a také tam získaly nové známé. Zpráva o jejich činnosti vyšla i v místním tisku a v novinách
pečovatelského domova HDB. Poznaly i zajímavosti města. Děvčata strávila v Norimberku
zajímavý týden a příští rok mohou strávit v Norimberku celý měsíc, získat tam slušnou
výplatu a po ukončení vzdělání i trvalé zaměstnání.

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.
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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 1515 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 66 445,80 Kč.

I/ Výsledky soutěží
Vynikající reprezentace
Ve středu 7. prosince 2011 se žáci prvního ročníku oboru kuchařské práce Sandra Felixová a
Daniel Šimek umístili v gastronomické soutěži s názvem „Hrnečku vař“ pořádané již
sedmým rokem SOU ve Stodě na krásném druhém místě, těsně za vítěznou střední
Hotelovou školou z Mariánských Lázní. Tématem letošního ročníku byl kuřecí salát s vlastní
recepturou o váze l000 g. Hodnotící komisi zaujala tepelná úprava kuřecího masa těsně před
servisem a celkové chuťové i kreativní vyznění salátu. Úspěch našich žáků je o to větší, že
obstáli ve velmi silné konkurenci. Soutěžícím blahopřejeme a paní učitelce Ing. Holé za
přípravu a doprovod žáků děkujeme.
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Velký Betlém 2011 - Soutěž Výstaviště Lysé nad Labem
U příležitosti 17. Polabských vánočních trhů 2011 na Výstavišti v Lysé nad Labem byla
vyhlášena soutěž o sestavení „Velkého papírového Betlému“. Organizátor soutěže určil,
jakou betlémskou figuru mají účastníci vytvořit. Naše škola dostala za úkol vyrobit kapelu.
Žáci prvního ročníku oboru provoz služeb ke kapele ještě přidali ovečky a vánoční přání.
Podle předlohy nejdříve zhotovili konstrukci, na ní pak přilepili vystřiženou a vybarvenou
figuru. V kategorii do 18 let obsadili 2. místo. Po skončení Polabských vánočních trhů byl
kompletní betlém nainstalován jako stálá expozice na zámku v Křinci.
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Zdobení velikonočních perníčků
7. března 2012 uspořádala naše škola soutěž ve zdobení velikonočních perníčků a prostírání
slavnostní tabule. Na soutěž se sjeli žáci středních odborných učilišť z Klatov, Domažlic,
Plzně, Stodu, Horšovského Týna a Mariánských Lázní. Přestože se bojovalo ze všech sil,
pohodová velikonoční atmosféra panovala po celou dobu soutěže. Porota sestavená
z odborných učitelů zúčastněných škol určila vítěze - dvojici ze SŠ zemědělské a
potravinářské v Klatovech. Naši školu reprezentovali žáci oboru kuchařské práce Denisa
Horváthová a Antonín Dobner.

Zámecký rendlík 2012
Koncem března se Marek Ulrych a Antonín Dobner zúčastnili kuchařské soutěže „Zámecký
rendlík“ pořádaný VÚ, DDŠ v Hostouni. Tématem letošního, v pořadí již sedmého, ročníku
byla česká klasická kuchyně v moderní úpravě. Soutěžící připravovali luštěninovou polévku,
kuřecí roládu s libovolnou přílohou a kynutý moučník. Naši žáci si pod vedením paní
učitelky Ing. Petry Pechové připravili hrachovou polévku s uzeným masem a kořenovou
zeleninou. Kuřecí roládu naplnili špenátem a nádivkou s brusinkami a jako přílohu zvolili
dušenou vykrajovanou mrkev v karamelu s opečenými škubánky. Moučníkem byly kynuté
mandlové řezy plněné pudingovým krémem. I když se jim nepodařilo umístit na stupních
vítězů, v konkurenci dalších osmi škol dokázali, že jsou schopni zvládnout toto nelehké
menu ve stanoveném časovém limitu čtyř hodin, že zvládnou dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti práce a jsou schopni organizovat si samostatné vaření i bez přímého vedení
učitele.
Za kvalitní reprezentaci školy a dobré chování v průběhu celého konání soutěže jim patří
velké poděkování.
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Kuchaři soutěžili v Plzni
SOU a PŠ Vejprnická v Plzni pořádá každý sudý rok soutěž pro žáky kuchařských oborů.
Letošní ročník byl velmi silně obsazen, zúčastnilo se 18 soutěžních družstev. Naše
reprezentantky z 1. ročníku učebního oboru kuchařské práce se zhostily svého úkolu opravdu
svědomitě a v silné konkurenci vybojovaly první místo. Ani děvčata ze 2. ročníku provozu
služeb se neztratila, i když na ně zbyla pouze "bramborová" medaile. Všem zúčastněným
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
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Atletický čtyřboj
Tak jako každý rok i letos se 11. května 2012 uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji
SHM, kde se v kategorii starších žáků zúčastnili i žáci naší základní školy – Josef Šarközi,
Karel Bitara a Jan Grus. Soutěž probíhala v krásné sportovní atmosféře, za slunečného počasí
na městském hřišti fotbalového klubu Tachov za přítomnosti dětí z dětského domova
v Tachově. Soutěžilo se v disciplínách: běh na 60 m, skok do dálky, hod granátem a nakonec
běh na 1500 m. Po velkém výkonu a bojovnosti v těžkých povětrnostních podmínkách získali
naši žáci svými skvělými výsledky 3. místo a náleží jim velké poděkování za vzornou
reprezentaci školy.
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Soutěž v čepování piva
Žáci naší školy se 11. května 2012 zúčastnili soutěže v čepování nealkoholického piva Birell
v prostorách varny pivovaru Gambrinus v Plzni. V teoretickém testu si nevedli špatně, ale při
vlastním čepování se projevil nedostatek praxe v této činnosti. Za pomoc při přípravě
děkujeme panu Bc. Mojmíru Prokešovi, řediteli hotelu „U Sládka“ a zaměstnancům
restaurace „Stará Sladovna“ při pivovaru Chodovar v Chodové Plané.

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO
Soutěžní přehlídka SUSO se tentokrát uskutečnila 18. a 19. května 2012 v Českých
Budějovicích. Za školu bojovali dva žáci druhého ročníku oboru zednické práce Miloš Pejša
a Miroslav Baran. Doprovázel je učitel odborného výcviku Ladislav Bernard, zúčastnila se i
zástupkyně pro odborný výcvik Ing. Drahuše Šefčíková. Nebyli jsme mezi vítězi, ale
zkušenosti získané účastí jsou pro žáky i učitele nenahraditelné.

Řemeslo má zlaté dno
V rámci této rukodělné soutěže proběhlo nejprve školní kolo, které bylo uzavřeno 20. dubna
2012. Komise vybrala jeden nejlepší výrobek v kategorii žáků II. stupně ZŠ a jeden
v kategorii žáků SŠ pro postup do krajského kola. V kategorii žáků ZŠ obsadil velmi pěkné
2. místo žák Josef Sarközi se svým krmítkem pro ptáčky. Získal odměnu – digitální kameru,
kterou mu předával náměstek hejtmana Jiří Struček společně s JUDr. Havlíčkovou v Plzni.
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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. 2011
19 žáků
Stav ke konci školního roku
16 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
2011 i komplikovanější rozúčtování dotací na mzdy. Důvodem je rozdělení mzdových
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.
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Vnitřní kontrolní činnost
Dle pokynu Rady PK jsme zřídili od 1. 9. 2011 funkci interního auditora s úvazkem 0,2. Za
rok 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 ředitelkou 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.
Protože se snížil podstatně stav žáků i počet zaměstnanců a došlo i k dalším změnám - od
1. února 2012 nejsme plátci DPH, neprovozujeme ani školní jídelnu a snižuje se neustále i
objem doplňkové činnosti, požádali jsme zřizovatele o zrušení této funkce, která se nám
jevila jako nadbytečná. Naší žádosti nebylo vyhověno a činnost na úseku vnitřního auditu
bude pokračovat i nadále.

Vnější kontrolní činnost
Dne 10. října 2011 byla provedena pracovnicí Okresní správy sociálního zabezpečení
kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 13. prosince 2011 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 24. dubna 2012 byla pracovníky Finančního úřadu v Tachově zahájena daňová
kontrola podle § 87 odst. 1 DŘ – daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty
za zdaňovací období roku 2010.
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 23. – 31. 7. 2012 provedli pověření pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje
kontrolu, jejímž předmětem byla inventarizace majetku a závazků, dále dodržování
směrnice PK č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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K/ Údaje o výsledcích inspekce
Dne 11. listopadu 2011 byla na naší škole zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2
písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem
inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného školou, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle příslušných školních vzdělávacích programů a dále zjišťování a hodnocení naplnění
školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými
vzdělávacími programy.
Závěry a celkové hodnocení školy, provedené inspektory ČŠI:
Škola poskytuje střední a základní vzdělávání v souladu s údaji vedenými ve školském
rejstříku. Realizované školní vzdělávací programy jsou vypracovány v požadované struktuře
podle školského zákona a v souladu se zásadami rámcových vzdělávacích programů.
Organizační struktura i řízení jsou po sloučení škol plně funkční. Zaměřením oborů
středního a základního vzdělávání se subjekt profiluje jako škola významně podporující
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Personální a materiální podmínky vzdělávání podporují naplňování školních vzdělávacích
programů. Celkové prostředí školy je postupně koncepčně zkvalitňováno.
Oblast výchovného poradenství a prevence rizikového chování žáků v procesu vzdělávání je
plně funkční, bezpečné prostředí pro výuku je zajištěno.

Řešení stížností
Ve školním roce 2011/2012 nebyla řešena žádná stížnost.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2011/2012 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.

39

L/ Údaje o hospodaření školy
V roce 2011 byly škole poskytnuty 3 druhy dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady 13 891 000,-- Kč
2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši 3 189 000,-- Kč
3. Dotace „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským
vzděláním, kteří splňují kvalifikaci podle zák. č. 563/2004 Sb. ve výši 121 000,-- Kč
Limit počtu pracovníků byl pro rok 2011 celkem 37,71 (přepočtený stav).
V roce 2012 byly škole poskytnuty 2 dotace:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady 17 713 000,-- Kč
2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši 3 890 000,-- Kč
Limit počtu pracovníků pro rok 2012 je celkem 47,77 (přepočtený stav).

Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí k 30. 6. 2012

Fond odměn

Fond rezervní

Fond investiční

CELKEM

421 953,98

1 335 479,72

2 037 252,77

3 794 686,47

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011

HV před zdaněním v Kč
HV po zdanění v Kč
Rozdělení do fondů:
- rezervní fond
- fond odměn

Celkem Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

76 849,74
76 849,74

54 062,25
54 062,25

22 787,49
22 787,49

61 480,74
15 369,--

42 250,25
10 812,--

18 230,49
4 557,--

M/ Závěr
Snahou všech pracovníků ve školním roce 2011/2012 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.
Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu žáků vlivem demografického vývoje je naše
perspektiva stále nejistá. To si plně uvědomujeme, a proto musíme neustále hledat nové
perspektivy, volit nové metody a formy, abychom svou existenci obhájili.
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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 - ohrožení existence školy

Projednáno ve školské radě dne 24. října 2012.

Mgr. Josef Mára
ředitel
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