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A/ Charakteristika školy
Název školy

Střední odborné učiliště, 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:

Ing. Sylva Kapolková

Zástupci ŘŠ:

Mgr. Josef Svoboda
Ing. Drahuše Šefčíková

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2010)
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

352

314

40

36,913

36

29,638

Domov mládeže

146

22

20

5

4,044

2

2

2

Školní rok 2010/2011
Střední odborné učiliště Planá je vnitřně diferencovaná škola, která 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.
Ve školním roce 2010/2011 zahájilo studium v 18 třídách 314 žáků. Z celkového počtu byly
3 třídy SOU, 12 tříd OU, 2 třídy denního nástavbového studia a 1 třída dálkového
nástavbového studia. Na SOU pracovalo 45 pracovníků, mezi nimi 36 pedagogických
pracovníků a 9 pracovníků provozních.
Na škole jsou využívány schválené učební plány pro jednotlivé obory vzdělání, které jsou
rozpracovány jednotlivými vyučujícími do tematických plánů. Postupně jsou zpracovávány
Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory. V hodnoceném školním roce už byly
v platnosti ŠVP pro obor kuchařské práce, šití prádla a ošetřovatel.
Převážná část našich žáků se po získání výučního listu uplatňuje v praxi, absolventi oborů
Provoz služeb a Ošetřovatel mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní
zkouškou s cílem získat úplné střední vzdělání.
Výuka 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.
Při vyučování cizímu jazyku se 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 střední školy byli i 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. Z celkového počtu 18 tříd
byla jedna třída dálkového studia – nástavbové studium pro úspěšné absolventy SOU.
Denní studium 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, která v letošním školním roce byla
poprvé členěna na společnou část (státní) a profilovou část (školní).
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Materiální zabezpečení výuky a provozu školy
Střední odborné učiliště sídlí v budově Kostelní ulice č. 129 v Plané. Součástí školy je
domov mládeže a pracoviště odborného výcviku v Bezdružické a v Jateční ulici v Plané.
K zajištění teoretické výuky mají žáci k dispozici 5 velkých učeben s kapacitou 30 - 34
míst a 7 malých učeben s kapacitou do 15 míst, 1 učebnu výpočetní techniky s připojením
na internet, 1 učebnu pro výuku psaní na klávesnici vybavenou stolními PC s připojením
na internet, dále 1 žákovskou knihovnu.
Bezbariérový pohyb po budově je možný pouze v přízemí, kde se nachází i bezbariérové
sociální zařízení.
V přízemí je také umístěn automat na teplé a studené nápoje a automat na potraviny.
Budova školy má dále 6 kabinetů s odbornými sbírkami, příručními knihovnami a počítači
se síťovým připojením do databáze žáků a na internet, dále sborovnu, kanceláře a
ředitelnu, 2 sklady učebnic, 2 příruční sklady tiskopisů, archiv, plynovou kotelnu a
údržbářskou dílnu. Šatny jsou umístěny v suterénu budovy, částečně jsou vybaveny
šatními skříňkami, částečně mají žáci k dispozici kóje.
Škole chybí vlastní tělocvična. Výuka tělesné výchovy je realizována v tělocvičnách dvou
místních základních škol, dále na novém městském stadionu a ve vlastním fitnes v areálu
domova mládeže v Bezdružické ulici.
K zajištění odborného výcviku má škola několik pracovišť vlastních, dále pak žáci
vykonávají odborný výcvik u právnických a fyzických osob, které mají oprávnění
k činnosti.
Vlastní pracoviště pro výuku stavebních oborů je v Jateční ulici v Plané. Zde se nachází
3 dílny, učebna, sociální zařízení a šatny, kanceláře pro pedagogické pracovníky a na
nádvoří jsou příruční sklady materiálu, nářadí a pomůcek. Další dílna, která nebyla
využívaná pro stavební obory, byla v červnu 2008 stavebně upravena a vybavena pro
výuku žáků oboru truhlářské práce.
Ostatní pracoviště odborného výcviku se nachází v areálu domova mládeže v Bezdružické
ulici. Zde jsou tři cvičné kuchyně, ve kterých je zajišťován odborný výcvik žáků oboru
kuchařské práce, pečovatelské práce a provozu služeb. Dále se v tomto areálu nachází
dílna šití s průmyslovými šicími stroji pro obor šití prádla a dvě dílny šití s domácími
stroji pro obory provoz služeb a pečovatelské práce.
Ve školním roce 2010/2011 jsme pro zkvalitnění výuky zakoupili učební pomůcky
v hodnotě 61.675,-- Kč. Ostatní pořízený majetek byl v hodnotě 94.619,-- Kč a na údržbu
majetku a opravy bylo v tomto školním roce vynaloženo 124.939,-- Kč.
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Průběh školního roku 2010/2011 – organizace a hlavní akce

Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

1. září 2010
31. ledna 2011
30. června 2011

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

27. 10. 2010 a 29. 10. 2010
23. 12. 2010 - 2. 1. 2011
31. 1. 2011
14. 3. - 20. 3. 2011
21. 4. - 22. 4. 2011

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

16. 11. 2010
25. 1. 2011
19. 4. 2011
1. 6. 2011
17. 5. 2011
27. 6. 2011

Další organizační termíny a akce školy:
Srpen
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Ukončení „prodloužené klasifikace“
Konání opravných zkoušek
Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ a opravné maturitní zkoušky
Exkurze do Mariánských Lázní – oděvní firma
Exkurze do Milířů
Charitativní akce „Bílá pastelka“
Maturitní generálka MAG 2010
Ukázkový den pro žáky ZŠ
Účast na soutěži malířů v Ostravě
Prezentace školy v Tachově - Kam na školu, kam do učení?
Prezentace školy v Chebu – Burza škol
Prezentace školy v Domažlicích – Burza škol
Den otevřených dveří a porada výchovných poradců
Exkurze do Prahy – PRAGOLIGNA
Exkurze do Karlových Varů – Becherovka
Exkurze do Plzně - Proficentrum
Třídní schůzky
Milíře – mikulášská besídka
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Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

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 Plané – Zelená lékárna
Maturitní ples v Tachově
Exkurze do Prahy – premiéra filmu Nickyho rodina
Pololetní prázdniny – učitelé seminář „Zvláštnější škola“
Zajištění souvislé praxe žáků oboru Provoz služeb
Exkurze do Nemocnice následné péče Svatá Anna
Exkurze do MŠ Smetanova, Havlíčkova
Ukázka bourání masa
Jarní prázdniny
OP Jateční: akce pro malíře a zedníky – nové materiály
Účast žáků na soutěži v Horšovské Týně
Účast žáků na soutěži v Hostouni
Exkurze Chodová Planá - Chodovar
Velikonoční dvoudenní prodejní výstava pro veřejnost
Chodová Planá – výstava ručních prací
Exkurze v HŠ Mariánské Lázně – Učňovský den
Zájezd do Paříže
Účast na soutěži malířů v Brně
Charitativní sbírka „Svátek s Emilem“
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
1. kolo přijímacího řízení
Účast na soutěži v Boru - „Borská vařečka“
Mezinárodní sportovní setkání ve Wiesau
Charitativní sbírka Květinový den
Exkurze Furth im Wald – Práce bez hranic
Zájezd do Domažlic a vodní hrad Švihov
Maturity – praktická část
Účast na soutěži SUSO v Karlových Varech
Účast na soutěži Birell v Plzni – „Plzeňský korbel“
Turnaj v Plané „Malá kopaná“
Mistrovství republiky stavebních škol v Tachově – lehká atletika
2. kolo přijímacího řízení
Tvořivá dílna – areál domova mládeže
Exkurze – Mariánské Lázně – Oděva, Vila Buterfly
Exkurze Tachov – Prostor pro duši
Exkurze Tachov – firmy Grammer a Pekom
Exkurze do Plzně – Prazdroj
Exkurze Plzeň – Techmania
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
Školní výlety jednotlivých tříd
Závěrečná schůze pracovníků školy
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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, galerie Ve věži, architektura
RD, stavba lešení, 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 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.

B/ Přehled oborů vzdělání
Vyučován ve
školním roce
2009/10 2010/11

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Podnikání – denní forma

64-41-L/524

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

ne

ano

Zednické práce

36-67-E/001

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

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
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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.
2010
2011

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2010
2011

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

63-41-L/524
Podnikání

97

74

63

53

3

25

69-53-H/003
Provoz služeb

54

50

54

50

2,5

20

53-41-H/01
Ošetřovatel

12

9

12

9

0,5

9

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

25

18

25

18

2,5

7

36-67-E/001
Zednické práce

28

18

28

18

2

9

60

50

60

50

4

13

31

24

31

24

2,5

10

7

4

7

4

1

4

SOU

163

133

129

112

6

22

OU

151

114

151

114

12

10

škola

314

247

280

246

18

17

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 18 tříd bylo v tomto školním roce 6 tříd víceoborových:
1. ročník:
kuchařské práce + malířské práce, ošetřovatel + provoz služeb
kuchařské práce + truhlářské práce, malířské práce + zednické práce
2. ročník:
3. ročník:
kuchařské práce + zednické práce, pečovatelské + truhlářské práce
Protože žáků oboru truhlářské práce bylo ve druhém ročníku 3 ve třetím ročníku pouze 2,
probíhala výuka odborných předmětů společně. Tento typ výuky je velmi náročný pro
vyučující.
Z přehledu je patrné, že velmi klesá zájem chlapců o obor truhlářské práce, není zájem dívek
o obor šití prádla, který se pro nedostatek uchazečů nevyučoval.
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Počet tříd a žáků v jiných formách studia (včetně žáků závěrečných ročníků)
Počet žáků v jiných formách studia
k 30. 9.
forma
k 30. 6.
forma
2010
studia
2011
studia

Kód a název oboru

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

34

DK

21

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

27

DK

C/ Údaje o pracovnících školy
1. Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2010/2011
Na SOU v Plané bylo ve šk. r. 2010/2011 zaměstnáno 45 pracovníků. Z toho:
pedagog. pracovníci
36
administrativní pracovnice
4
uklízečky
4
údržbáři
1
Z celkového počtu 45 pracovníků bylo:
mužů
žen
učitelé
vychovatelé DM
provozní pracovníci

18
27
34
2
9

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

Výchovná poradkyně
Metodik prevence:
Koordinátor ICT:

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

Výchovné poradenství
Mgr. Anežka Chládková
Mgr. Helena Popelková
Mgr. Ondřej Kánský
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Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
2
30 – 40 let
6
40 – 50 let
9
50 – 60 let
19
nad 60 let
9
průměrný věk ped. pracovníků

51 let

Pracující důchodci:
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Pedagogický sbor 2010/2011
Václav Batěk
odborné předměty stavební
Ladislav Bernard
odborný výcvik – zednické práce
Silvie Biroščáková
odborný výcvik - šití
Ing. Luboš Bublík
odborné předměty stavební
Jaroslav Devera
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
Hana Doležalová
odborné předměty odívání, odb. výcvik
německý jazyk, tělesná výchova
Mgr. Přemysl Hanilec
Ing. Iva Holá
odborné předměty oboru kuchařské práce, odb. výcvik
Jiří Horák
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
Zdeňka Horáková
technika administrativy
Mgr. Anežka Chládková
český jazyk, dějepis, psychologie
odborné předměty oboru pečovatelské práce, odborný výcvik
Andrea Ječmenová
Jitka Jílková
odborný výcvik - odívání
Dana Jirkovská
německý jazyk, technika administrativy
Josef Kadlec
odborný výcvik oboru zednické práce
Mgr. Ondřej Kánský
práce s počítačem, matematika
Ing. Sylva Kapolková
účetnictví
Eva Kašparová
odborný výcvik - provoz služeb, vaření
Jindřich Kovárník
odborný výcvik - stavební obory
Ing. Nikola Kovárníková
účetnictví, obchodní korespondence
Mgr. Martina Němečková matematika, tělesná výchova, přírodověda
Ing. Petra Pechová
odborné předměty oboru kuchařské práce
Mgr. Miroslav Pelán
tělesná výchova
Ladislava Petříková
odborný výcvik - provoz služeb, vaření
Mgr. Helena Popelková
občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova
Mgr. Josef Svoboda
český jazyk, občanská nauka, právo
Ing. Drahuše Šefčíková
ekonomika, marketing a management
Vladimíra Šenkapoulová
odborný výcvik – kuchařské práce, odb. předměty – kuch. práce
Ivan Urban
odborné předměty truhlářské práce a odv truhlářské práce
Josef Vachalovský
odborné předměty stavební
Václav Zahradník
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
Mgr. Petr Zeidler
matematika, tělesná výchova
Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:
vedoucí vychovatel
Jiří Popelka
Jana Lešáková
asistent pedagoga
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Stav k 30. 6. 2011
Počet pracovníků
celkem

Počet pdg. pracovníků Průměrná
se vzděláním
délka
pedagog.
fyzický přepočtený fyzický přepočtený VŠ
SŠ Vyuč.
praxe
45

39,251

Z toho počet pdg.
pracovníků

36

31,232

14

17

5

12,4

Počet pdg.
pracovníků
splňujících
pdg.
způsobilost
24

Vzhledem k platnosti zákona o pedagogických pracovnících došlo k radikální změně
v posuzování odborné způsobilosti. V případě učitelů odborných předmětů je nedostačující
středoškolské vzdělání doplněné studiem pedagogiky, které dříve postačovalo. Nově je
předepsáno vysokoškolské vzdělání. Učitelé byli povinni zahájit studium k doplnění vzdělání
nejpozději do konce roku 2009, termín byl odsunut o dalších pět let, tj. povinnost doplnit si
vzdělání nejpozději do konce roku 2014.
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:
55 akcí
Počet zúčastněných pedagogů:
39
Akce KCVJŠ a jiných akreditovaných středisek
22 pedagogických pracovníků
Během školního roku se učitelé vzdělávali u 11 různých subjektů, respektive v 8 různých
městech mimo Planou. Některé akce byly na 2 až 4 hodiny v průběhu dopoledne nebo
odpoledne, 14 x strávili učitelé na dalším vzdělávání celý den a 2 x to byly 3 dny.

Obsah dalších vzdělávacích akcí:
rámcové vzdělávací programy – školní vzdělávací programy
školení pro školní maturitní komisaře
školení „Nová maturita“ pro management
školení pro zadavatele a hodnotitele písemných prací
školení ICT – program Bakaláři
školení správce sítě
školení metodiků prevence
školení výchovných poradců
zážitková pedagogika
odborné semináře pro učitele dle oborů – matematika, chemie, sociální oblast, právo,
ekonomika, německý jazyk, anglický jazyk, kyberšikana, prevence, estetická výchova a další.
Finanční náklady vynaložené na DVPP:

27.826,-- 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 16.783,-- Kč,
v pedagogické knihovně máme celkem 1275 knih v hodnotě 118.435,-- Kč.
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Plnění plánu personálního rozvoje
Pedagog. pracovníci se účastnili akcí organizovaných akreditovanými školícími středisky.
V prostorách školy proběhl celodenní seminář pro pedagogy „Zvláštnější škola“.
Kromě účasti pedagogických pracovníků na akcích organizovaných akreditovanými školícími
středisky si někteří pedagogičtí pracovníci doplňují své vzdělání souvislým studiem.
Ve školním roce 2010/2011 řádně pokračovali ve studiu:
Zdeňka Horáková – ZČU Plzeň, fakulta ekonomická – bakalářský studijní program Podnikání
a management
Ing. Drahuše Šefčíková – UK Praha: studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Ve školním roce 2010/2011 studium řádně ukončili:
Ladislava Petříková nástavbové studium v ISŠ Stod
Iva Holá
magisterské studium na VŠ hotelové v Praze
Petra Pechová
magister. studium na technologické fakultě Univerzity T. Bati ve Zlíně

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
studium zahájí
Ing. Vladimír Kasík – kvalifikační studium FSl, VŠE Praha, fakulta financí a účetnictví
Ing. Vladimír Kasík – studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií,
České Budějovice
Mgr. Přemysl Hanilec – studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií,
České Budějovice
Ing. Petra Pechová – studium speciální pedagogiky na VŠ evropských regionálních studií,
České Budějovice
Ing. Drahuše Šefčíková - NIDV, program Koordinátor ŠVP
Ladislava Petříková – ZČU Plzeň, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Pedagogičtí pracovníci jsou přihlášeni na akce v rámci DVPP
Možnost studia byla opakovaně projednávána s pracovníky:
Andrea Ječmenová – studium VŠ
Vladimíra Šenkapoulová – studium VŠ
U paní Ječmenové a Šenkapoulové je obtížné najít vhodný studijní obor na vysoké škole,
který by navazoval na jejich dosažené vzdělání.
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Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Neaprobovaná výuka činila 4,38 %, z 662,5 h bylo odučeno 29 h neaprobovaně. Máme
dostatek odborníků se středoškolským vzděláním, vysokoškolské vzdělání však má pouze 14
učitelů z 36.

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. 2010
(předané zápisové
lístky)

49

6

36

4

1

0

70

8

37

0

1

0

69-53-H/003
Provoz služeb

14

5

11

0

0,5

0,5

53-41-H/01
Ošetřovatel

16

3

11

0

0,5

0,5

33-56-E/001
Truhlářské práce

4

0

0

0

0

0

36-57-E/005
Malířské a natěr. práce

9

1

4

0

0,5

0,5

36-67-E/001
Zednické práce

9

9

13

0

1

0

65-52-E/001
Kuchařské práce

36

8

19

0

1,5

0,5

69-55-E/005
Pečovatelské práce

9

10

10

0

1

0

31-59-E/002
Šití prádla

1

0

0

0

0

0

217

50

141

4

7

2

Kód a název oboru

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

Celkem

13

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

*
Z toho
Počet tříd víceoborové
třídy

Souhrn přijímacího řízení do 1. ročníku v denní formě studia (stav k 31. 8. 2010)

Součást

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

SOU
OU
Celkem

149
68
217

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem
k 31. 8. 2010

22
28
50

95
46
141

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

4
0
4

1
1
2

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

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

15

10

Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2011)
Počet evidovaných
Dosud nepracovali
absolventů

Kód a název oboru
64-41-L/524 Podnikání
69-53-H/003 Provoz služeb
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 Práce ve zdravotnických a sociálních zař. –
pečovatelské práce
31-59-E/002 Šití prádla

4
6
0
4
0
6

1
4
0
2
0
3

5

4

1

0

Celkem

26

14

Proti předcházejícímu období došlo k poklesu nezaměstnaných absolventů. Z 95 absolventů
činí procento evidovaných na úřadu práce 11,6 %.

14

E/ Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
( včetně závěrečných ročníků )

%

SOU

OU

Celkem

SOU

OU

Celkem

132
5
104
23
0

114
17
72
25
0

246
22
175
48
0

54
4
79
17
0

46
15
63
22
0

100
9
71
20
0

Žáci vyloučení ze studia v průběhu
hodnoceného škol. roku

0

1

1

0

0,8

0,4

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

5

23

28

3,8

20

11,3

Žáci celkem (k 30. 6. 2011)
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

25

1

22

2

0

Celkem škola

25

1

22

2

0

Součást – kód a název oboru

Maturitní zkouška:

Dva žáci nebyli k maturitní zkoušce připuštěni z důvodu neúspěšného ukončení studia.
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Výsledky závěrečných zkoušek
Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

15

3

12

0

5

1

0

1

0

0

8

2

6

0

0

2

0

2

0

0

15

4

11

0

0

9

2

7

0

1

Celkem OU

35

8

27

0

1

Celkem škola ZZ

50

11

39

0

6

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 30.6.2011

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

12.975

98

115

1

2

OU

10.646

93

5.805

51

8

celkem

23.621

96

6.955

29

10

Na SOU došlo k poklesu průměru omluvených hodin na žáka, potěšující je, že došlo i k
poklesu průměrných hodin neomluvené absence na žáka.
Na OU naopak došlo k nárůstu průměru omluvených hodin na žáka, současně velmi výrazně
vzrostl počet hodin neomluvené absence na žáka.
Na odborném učilišti zásadním způsobem ovlivnila vysoký počet neomluvených hodin třída
K2.T – celkem 357 neomluvených hodin a K1.M – 408 neomluvených hodin. Ze 17 tříd
denního studia byla jen 2 třídy, která neměly žádnou neomluvenou absenci. Byly to třídy P3.T
- žáci třetího ročníku oboru pečovatelské práce a truhlářské práce a M3.T – žáci 3. ročníku
oboru malířské a natěračské práce. Pokud neomluvená absence přesáhla u jednoho žáka více
než 10 hodin, byla svolána výchovná komise.
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F/ Hodnocení výsledků výchovného poradenství
V letošním školním roce se v rámci výchovného programu uskutečnilo mnoho tradičních akcí
ale zdařily se i akce nové, neplánované. Jedná se zejména o návštěvu projektu The action,
zaměřeného na bezpečnost silničního provozu. K mimořádným zážitkům patřila i návštěva
Paříže; je škoda, že se zájezdu nezúčastnilo více našich žáků (zapojili se studenti tachovského
gymnázia). Velmi výchovný dopad měla návštěva Flossenbürgu a zhlédnutí premiérového
představení filmu Wintonova rodina. Důležitou novinkou byla prezentace školy ve Furt im
Waldu (SRN).
Tradičně jsem se zapojili do charitativních akcí Bílá pastelka, Svátek s Emilem, Květinový
den, Srdíčkový den. Třída nástavbového studia 1. ročník uspořádala materiální a finanční
sbírku pro plzeňský útulek, který se stará o opuštěná a týraná zvířata.
Uskutečnil se také tradiční seminář výchovných poradců, který je součástí Dne otevřených
dveří.
I v letošním roce byla prvořadým problémem nadměrná omluvená i neomluvená absence.
Výchovných komisí bylo svoláno 45. Je nutné říci, že velmi důležitá je důslednost třídních
učitelů. Určitě se zlepšila práce v zachycování a v postihování neomluvené absence.
Snažíme se pomáhat žákům drogově závislým. Dobré výsledky jsou dosahovány u těch, kteří
se rozhodli pro odvykací pobyt v Řevnicích. Dále spolupracujeme s tradičními institucemi –
OSPOD, Probační a mediační služba Tachov, Policie ČR atd. Bude navázána i užší
spolupráce s Kotcem v Mariánských Lázních.

Den otevřených dveří
25. listopadu 2010 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 5. 11. 2010 jsme se zúčastnili Burzy škol v Chebu, dne 9. 11. 2010 se žáci školy
prezentovali na náborové akci v tachovském kině Mže, a dne 11. 11. 2010 jsme se
prezentovali na Burze škol v Domažlicích. 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
Již čtvrtým rokem jsme navštívili obě mateřské školky v Plané s Mikulášem, andělem
a čerty. Je to vždy velmi vzrušující pozorovat malé děti, jak očima hledají záchranu
u paní učitelky při otázce: ,,Kdo zlobil?“. Pro žáky třetího ročníku oboru provoz
služeb je to příležitost seznámit se s prostředím, kde budou na začátku druhého
pololetí vykonávat souvislou praxi. Masky a oděvy si připravují žáci sami a vždy mají
veliký úspěch. To mohou posoudit i občané Plané, kteří je ten den potkají ve městě.
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Vánoční prodejní výstava prací žáků
Je již tradicí SOU Planá pořádat v čase vánočním prodejní výstavu ve spolupráci
s městem Planá, která propůjčuje k této akci vestibul radnice. Akce byla dvoudenní 21. a
22. prosince a účastnili se na ní žáci oborů kuchařské práce, provoz služeb, pečovatelské
práce a truhlářské práce. Občané města se se zájmem přišli podívat co nového jsme se
žáky vyrobili, upekli a ušili v našich cvičných dílnách. Všechny výrobky sklidily velký
úspěch a již tradičně byly rozprodány, nejdříve zaručeně čerstvé vánočky, perníčky a
sváteční prostírání, kupovaly se i drobné vánoční dárky.

Bílá pastelka
13. října 2010 proběhl další ročník charitativní akce Bílá pastelka. Sbírka byla určena na
podporu speciálních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Za přispění plánských občanů
a plánských firem vybraly žákyně oboru provoz služeb celkem 4.889,-- Kč.

Svátek s Emilem
5. dubna 2011 jsme se rozhodli podpořit handicapované děti a zapojili jsme se do veřejné
sbírky „Svátek s Emilem“. Neznáme přesnou částku, kterou se nám podařilo od
plánských občanů získat, ale z Nadačního fondu Emil nám bylo oznámeno, že celkový
výtěžek byl o 11 % vyšší než v loňském roce.
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Srdíčkový den
13. dubna 2011 se žáci školy již tradičně zapojili do charitativní akce občanského
sdružení Život dětem pod názvem Srdíčkový den. Tímto jsme přispěli dětským
oddělením nemocnic částkou 4.266,-- Kč, vybranou od plánských občanů.
Fond Sidus
Objednáním drobných výrobků a následným prodejem žákům školy od února do dubna
2011 jsme do Fondu SIDUS přispěli částkou 3.850,-- Kč, určenou na nákup lékařských
přístrojů pro dětské kliniky.
Květinový den
11. května 2011 proběhl již 15. ročník celonárodní sbírky Český den
proti rakovině. Cílem programu bylo informovat veřejnost
o možnostech aktivní nádorové prevence. Letošní výdělek z prodeje
kytiček měsíčku lékařského činil 5.277,-- Kč.

Velikonoční prodejní výstava
Ve dnech 19. – 20. 4. 2011 proběhla již tradiční Velikonoční prodejní
výstavu 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. Ve cvičných kuchyních to v posledních dnech krásně vonělo
při pečení beránků, mazanců, perníčků, lineckého a vizovického pečiva i slaných preclíků.
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. Někteří však nevydrželi, až poleva zaschne a do perníčků se
s chutí pustili už na místě. Všichni měli také možnost prohlédnout si svátečně prostřenou
tabulí v barvách jara a nechat se jí inspirovat.
Prostor pro duši
Žáci naší školy navštívili ve dnech 8. - 9. 6. 2011 tachovské kino Mže, kde milířský
Domov pro osoby se zdravotním postižením pořádal již 10. ročník přehlídky tvořivosti
a schopnosti dětí s postižením nazvaným Prostor pro duši. Vystupovali zde klienti
nejen milířského domova, ale i Domov Mariánská, Denní stacionář Jitřenka Plzeň,
Tak pojď s námi Plzeň, mateřské a základní školy z Tachovska a mnoho dalších.
Nejvzdálenějšími účinkujícími byli Hájští Kohouti z Ústavu sociální péče Háje u
Duchova. Jak uvedla vedoucí výchovného oddělení Domova z Milířů paní Blanka
Kafková, na pódiu vystoupilo 290 dětí z 16 institucí. V předsálí si návštěvníci
prohlédli výkresy a keramiku, kterou zhotovili klienti z Milířů. V sále kina pak zhlédli
pěvecká, hudební, divadelní a taneční představení. Mrazení v zádech střídaly salvy
smíchu a bouřlivý potlesk. Hlediště zaplněné do posledního místa spolupracovalo s
účinkujícími, všichni spontánně tleskali do rytmu hudby. Každý musel ocenit, jakou
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trpělivost, laskavost a píli mají lidé, kteří s postiženými pracují. My jsme dětem
předali drobné plyšáky a hračky. Odměnou za to nám byla jejich přítulnost a úsměvy.
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H/ Další školní aktivity
Pokus o světový rekord
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Žáci oboru provoz služeb se přihlásili do zajímavé celorepublikové akce. Cílem byl
pokus o světový rekord – vyrobit co nejvíce znaků měst a obcí z recyklovatelných
materiálů. Do tvorby znaku se zapojili všichni žáci 1. ročníku a odvedli dobrou práci.
Podařilo se jim zapsat se do České knihy rekordů, což dokládá nejen získaný
certifikát, ale i zápis v knize rekordů.
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….naši rekordmani….

Moderní dům a byt - výstaviště Plzeň
Svůj stánek jsme otevřeli ve dnech 22. až 24. října 2010 na výstavišti v Plzni. Pod záštitou
Cechu malířů a lakýrníků ČR jsme se prezentovali na veletrhu Moderní dům a byt. Ve
dnech konání výstavy se prezentovalo postupně šest žáků oboru malířské a natěračské
práce. Malovali na sádrokarton dle vlastních návrhů.
Návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením
Dne 5. října 2010 žáci oborů ošetřovatel, pečovatelské práce, provoz služeb a kuchařské
práce navštívili Domov pro postižené děti na Milířích. Měli možnost ve skupinkách
navštívit klienty na úseku chráněného bydlení, zdravotního oddělení, keramické dílny a
podívat se i do školy. Úsilí zaměstnanců domova při péči o svěřené klienty v nich
vzbudilo obrovský respekt a úctu. Žáci uspořádali sbírku ošacení, upekli všem klientům
piškotové rolády a nechyběly ani další drobné dárečky. Každý si uvědomil, jak je zdraví
vzácné, a pro žáky našeho učiliště je jejich život vlastně velmi jednoduchý a šťastný,
ačkoliv si velmi často stěžují na vše možné.
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Exkurze do Chodovaru
Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme se žáky prvního ročníku oborů provoz služeb a kuchařské
práce navštívili Rodinný pivovar v Chodové Plané. Exkurze byla vítaným obohacením
výuky předmětů výživa (výroba nápojů) a zařízení závodů (práce s konvektomatem,
dodržování hygienických zásad a prudkého zchlazování pokrmů). Exkurze byla velice
zajímavá a pro žáky velice poučná. Také historie pivovaru zprostředkovaná promítáním
krátkých filmů je prezentována velmi zajímavou formou.

Exkurze do ZOO Plzeň a Techmanie
20. října se žáci tříd N1. a P2.S účastnili exkurze do zoologické zahrady v Plzni. Cílem
návštěvy byla zejména prohlídka areálu starověkého osídlení a seznámení se životem
pravěkých lidí, udržováním života rodu, rozdělávání ohně a zabezpečování denních
potřeb. Zaujal je i statek Lüftnerka, kde je možné spatřit chov domácích zvířat a pohovořit
s jejich ošetřovateli. Velmi se jim líbil nový krytý africký pavilon s žirafami. Na galerii
pavilónu si prohlédli výstavu domorodého afrického umění. Navštívili nádhernou
japonskou zahradu, zbudovanou a darovanou japonskými institucemi jako dar městu
Plzeň.
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Den otevřených dveří
Dne 25. 11. 2010 jsme pořádali Den otevřených dveří. Žáci a vyučující oborů Provoz
služeb, Ošetřovatel, Šití prádla, Pečovatelské služby, Kuchařské práce, Truhlářské práce,
Malířské a natěračské práce a Zednické práce prezentovali svými výrobky náplň
jednotlivých učebních oborů. Návštěvníkům školy z řad vycházejících žáků základních i
speciálních škol byly nabídnuty k degustaci výrobky studené a cukrářské kuchyně a mohli
zhlédnout nejen teoretickou, ale i praktickou výuku na odloučených pracovištích v
Bezdružické a Jateční ulici.

Domácí zabijačka
Dne 25. 2. 2011 žáci 1. ročníku oboru provoz služeb a kuchařské práce poznali klasickou
domácí zabijačku. Pod vedením pana Filipa Motla a učitelů odborného výviku se naučili
rozbourat a vykostit vepřové půlky, ze kterých si vyzkoušeli vyrobit tlačenky.

26

Výstavka ručních prací v Chodové Plané
Žáci naší školy se aktivně připojili k výstavě drobných výrobků, kterou 1. dubna 2011
pořádal kroužek ručních prací z obce Drmoul v Chodové Plané. Výstavy se účastnili žáci
z okolních škol a školek (Chodová Planá, statek Bernard, Mnichov, Hamrníky). Žáci naší
školy učebního oboru provoz služeb se prezentovali ukázkami výrobků ze cvičných dílen
šití a vaření a jistě návštěvníky zaujali.

Zájezd do Paříže
Začátkem dubna 2011 zorganizovali učitelé naší školy pro žáky poznávací zájezd do
Paříže. Vliv tělocvikářů byl značný, takže stihnout a uchodit náročný program tak, aby
nikomu nic neuniklo, bylo poměrně náročné. Jediný odpočinek skýtala projížďka lodí po
Sieně. Počasí bylo nádherné a všechny krásy Paříže se představily v tom nejlepším světle.
27 účastníků z naší školy doplněných o několik žáků tachovského gymnázia si určitě
odneslo nezapomenutelné zážitky.
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Exkurze v Galerii ve věži a v knihovně
Dne 17. 5. 2011 navštívila třída P1.S první vernisáž letošní výstavní sezóny v Galerii ve
věži kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Dramaturgie výstav přináší poznání tvorby
současných předních umělců a galerie láká i umělce ze zahraničí. Město získalo od
vystavujících autorů řadu výtvarných děl darem, takže vlastně stále vzniká cenná sbírka
soudobého českého moderního umění. Žáci si prohlédli díla německých výtvarníků
Annemarie Pletl a Manfreda Wöhlckeho, kteří spolupracují s unií výtvarníků plzeňské
oblasti. Z galerie zamířili do městské knihovny, kde probíhala výstava fotografií místního
"Fotografického spolku".

Sportovní setkání Wiesau 2011
Tento rok se konalo již jubilejní 20. sportovní setkání žáků Berufsschule Wiesau, SOU
Planá a SHŠ Mariánské Lázně, tentokrát 12. května ve Wiesau. Dorazili jsme sice
v menším počtu celkem 18 žáků, ale naši žáci pod vedením učitelů TV operativně obsadili
všechny atletické disciplíny. Celkově se naše škola umístila jako druhá za SHŠ M. Lázně.
Poté následoval bohatý oběd v podobě rautového stolu a volným výběrem nealko. Závěr
celé akce proběhl ve znamení předání cen za jednotlivé disciplíny s pozváním na další, již
21. ročník do Mariánských Lázní.
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zúčastnili zajímavé akce s názvem "Arbeit ohne Grenzen - Práce bez hranic" v bavorském
Furth im Wald. Ve výstavním sále měli své stánky vystavovatelé, kteří za účasti
bavorského ministra práce nabízeli možnost vyučení v řádném studiu, nástavbovém
studiu, pevné zaměstnání nebo příležitostné letní brigády. Většina vystavovatelů měla
k dispozici česky hovořící personál. Za české vystavovatele se zúčastnily domažlické a
plzeňské školy a učiliště a ZČU Plzeň. Jejich stánky byly mediálně zajímavé a přitažlivé.
Stánek našeho SOU byl pozitivně přijat díky hezkým rukodělným výrobkům a o ty byl
mezi našimi hostiteli velký zájem.

Tvořivá dílna
Ve dnech 16. a 17. 6. 2011 připravily učitelky odborného výcviku šití pro žáky i učitele
školy kreativní tvořivou dílnu. Všichni si mohli vyzkoušet práci s textilem různými
technikami. Po krátkém teoretickém výkladu se s chutí pustili do práce a těšili se na
výsledek. Barvili trička sypanou a provázkovou technikou, malovali barvami a pastelkami
na textil, savovali a konturovali. Žáci provozu služeb, budoucí pečovatelky, ošetřovatelky,
kuchaři a jejich vyučující si vytvořili vskutku originální modely. Bezkonkurenčním
motivem dílny se stala kočička Hello Kitty. Všichni účastníci byli velmi šikovní a tvořiví,
i když pracovali s textilem poprvé, práce se všem vydařila.

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
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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 jednotlivými odloučenými
pracovišti – domovem mládeže a pracovištěm odborného výcviku v Jateční 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 ve škole i na DM
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 1494 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 65.769,-- Kč.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních listů
Dne 20. června 2011 bylo v prostorách Městského úřadu za přítomnosti starostky Plané
slavnostně předáno 15 maturitních vysvědčení. Dne 28. června 2011 bylo v kostele Petra a
Pavla opět za přítomnosti starostky slavnostně předáno 44 výučních listů. Slavnostního
předání se kromě zástupců města a pedagogických pracovníků zúčastnilo i velké množství
rodičů, příbuzných, kamarádů a přátel žáků a studentů. V letošním roce opět převzali
absolventi spolu s vysvědčením o vykonání maturitní či závěrečné zkoušky a výučním listem
také Europass.
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I/ Výsledky soutěží
Do soutěží se zapojili žáci ze všech oborů vzdělávání a školu úspěšně reprezentovali v rámci
Plzeňského kraje i v krajích vzdálenějších. V tomto školním roce jsme se žáky procestovali
téměř celou republiku. Soutěže se konali ve městech: Tachov, Bor, Horšovský Týn, Stod
Hostouň, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Brno, Ostrava. V rámci spolupráce s družební
školou jsme vyjeli na sportovní soutěž i do zahraničí – žáci strávili jeden den v německém
městě Wiesau.
Machři roku – Liberec
Dne 15. a 16. září 2010 se sešli machři roku v Liberci. Reprezentovali nás žáci oboru malířské
práce Jiří Dedera a Daniel Procházka a žáci oboru truhlářské práce Josef Bánom a Ervín Oláh.
Byli hodnoceni vždy tři nejlepší z oboru, další místa nebyla vyhlášena.
CZECHSKILLS – Malíř 2010 – Ostrava
Ve dnech 14. až 16. října 2010 se chlapci 3. ročníku oboru malířské práce Michal Šulák a Jan
Pulchart zúčastnili spolu se svým učitelem odborného výcviku soutěže učňů CZECHSKILLS
– MALÍŘ 2010, pořádanou Cechem malířů a lakýrníků ČR na výstavišti Černá louka
v Ostravě. Chlapci prokázali velmi dobré teoretické i praktické zkušenosti, na první tři
hodnocená místa však nedosáhli.
Hrnečku vař 2010 – Stod
Dne 8. prosince 2010 se žákyně prvního ročníku oboru kuchařské práce Markéta Tiralová a
Radka Pospíšilová zúčastnily soutěže „Hrnečku vař“ pořádané Integrovanou střední školou
ve Stodě. Tématem letošního ročníku byl sýrový salát. Soutěže se zhostilo celkem 8 škol
z regionu. Porota hodnotila nejen vzhled a chuť výrobku, ale i dodržování hygienických
zásad, osobní vzhled, zručnost, kreativitu a používání moderních trendů v gastronomii. Naše
učiliště obhájilo v nelehké konkurenci středních škol pěkné páté místo. Aby se však nikdo
netrápil menším úspěchem a byl motivován do další práce, vypsali pořadatelé soutěže mimo
první tři místa na všechny ostatní diplomy čtvrté místo.
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Kluci vařili v Hostouni
Ve dnech 23. – 25. 3. 2011 se žáci prvního ročníku oboru kuchařské práce Pavel Horhol a
Marek Ulrych zúčastnili soutěže kuchařských dovedností v Hostouni. Téma letošního ročníku
soutěže „Zámecký rendlík“ bylo následující - připravit bramborovou polévku dle vlastní
fantazie, kuřecí roládu s libovolnou přílohou a tažený závin. Naši žáci si připravili bramborový
protlak zdobený zeleninou ala „julienne“ s čerstvou řeřichou, kuřecí roládu s listovým
špenátem, vinnou klobásou a brusinkami, jako přílohu divokou rýži a nakonec tažený závin
plněný meruňkami s mandlovými lupínky. Hlavním porotcem soutěže byl pan Ing. Zdeněk
Hladík, zkušený matador mnoha soutěží.
Výkon našich žáků se dočkal uznání v podobě zvláštní ceny ředitele VÚ a DDŠ Hostouň.

Pryč s jarní únavou – Horšovský Týn
Stejnojmenná soutěž pro žáky odborných učilišť a praktických škol se zaměřením na
kuchařské dovednosti proběhla 30. března 2011 v prostorách Odborného učiliště a Praktické
školy v Horšovském Týně. Soutěž byla určena pro dvoučlenná družstva, která soutěžila ve
třech disciplínách – zdravá snídaně, prostření stolu pro dvě osoby a příprava sýrové svačiny
do školy. Klání se zúčastnilo osm družstev. Soutěžící měli na přípravu tři hodiny, poté je
ještě čekal pohovor s porotou, při kterém svoji práci obhajovali. Pro porotu nebylo hodnocení
vůbec jednoduché, jelikož všichni žáci předvedli kvalitní výkon. Porota se tedy zaměřila
zejména na dodržování hygienických pravidel, rozložení inventáře na stole, vhodnost a chuť
navržených výrobků, které měly splňovat dietetické zásady. Na prvním místě se se stejným
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počtem bodů umístila družstva Středního odborného učiliště Planá z oboru provoz služeb
Monika Marešová s Veronikou Šoulovou a oboru kuchařské práce Denisa Horváthová a
Slávka Kočková.

Malíř – talent roku 2011 - Brno
Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 jsme se zúčastnili celostátní soutěže odborných dovedností
OU, SOU a SPŠ s mezinárodní účastí, která se konala v Brně. Za naši školu bojovali žáci 3.
ročníku oboru malířské a natěračské práce Daniel Procházka a František Opava. Z deseti
soutěžící družstev jsme získali umístění na šesté příčce.
Plzeňský korbel
13. května 2011 se žákyně 3. ročníku učebního oboru kuchařské práce rozjely na soutěž
v čepování piva do plzeňského Prazdroje. Soutěž
s názvem „Plzeňský korbel“ je již pátým rokem
pořádána Střední hotelovou školou Plzeň Bory.
Naše žákyně předvedly odborné porotě techniku
čepování nealkoholického piva Birell a
vypracovaly test zaměřený na historii vaření
plzeňského piva, správné podmínky skladování,
sanitaci výčepního zařízení a další odborné otázky
vztahující se k výrobě tohoto oblíbeného českého
nápoje. I když nedosáhly na stupně vítězů, dívky
se zhostily tohoto soutěžního úkolu se ctí.
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Malá kopaná – tentokrát v Plané
Již 8. ročník turnaje v malé kopané se konal 13. května 2011 v Plané. Náš tým vybojoval
druhé místo, přestože od počátku patřil k favoritům turnaje.
Přebor České republiky v atletice – Tachov
Ve dnech 18. a 19. května 2011 pořádala Střední průmyslová škola Tachov přebor České
republiky stavebních škol v atletice. Ze sedmi zúčastněných družstev jsme obsadili šesté
místo, přivezli jsme si však jednu zlatou medaili z hodu granátem.
Soutěž pro šikovné žáky
V měsíci dubnu 2011 proběhlo na naší škole školní kolo rukodělné soutěže „Řemeslo má
zlaté dno“ pořádané hejtmanstvím Plzeňského kraje. Žáci si mohli vybrat z několika
kategorií (suvenýry, hračky, vyučovací pomůcky, oděvní doplňky, šperky, vybavení
domácnost a další). Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků z oborů pečovatelské práce a
provoz služeb. Odborné porotě bylo předloženo k posouzení 45 výrobků – hračky,
polštáře, tašky, zástěry, kapsáře, šperky a dekorační předměty. Všechny výrobky zaujaly
svou nápaditostí a kreativitou.
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J/ Činnost dalších úseků školy
Činnost domova mládeže
22 žáků, z toho 14 dívek
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku
Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2010
20 žáků
Stav ke konci školního roku
15 žáků
Počet ubytovaných žáků se proti loňskému roku mírně zvýšil. Na domově mládeže pracovaly
dvě výchovné skupiny pod vedením vedoucího vychovatele a vychovatelky.
Do domova mládeže nastupují žáci z různých rodinných poměrů a různými studijními
výsledky. Je naší snahou, aby byli připraveni na vyučování, ale jen málo žáků se svědomitě
připravuje.
Stále klesá zájem žáků o nabízené činnosti. Proto byla činnost v DM tentokrát rozdělena na
povinnou a nepovinnou. Povinná činnost zahrnovala: úklid pokojů, pořádek ve skříních,
služby v kuchyňce a podobné činnosti. Mezi zájmovou nepovinnou činnost patřila stolní
činnost výtvarná – kreslení, vystřihování, tvoření ozdob, suché vazby, aranžování, dále stolní
hry, pobyt v tělocvičně – míčové hry a posilování.
Každý týden byly organizované vědomostní kvízy na různá témata, odměnou pak byly
prodloužené vycházky a drobné sladkosti za umístění do třetího místa.
Při posezení u čaje nebo kávy byly vedeny hovory na téma různých výročí, např. vznik České
republiky, památka zesnulých, adventní období, svátek svatého Valentýna, Velikonoce,
májové oslavy, osvobození ČR apod. Zde mají žáci velké vědomostní mezery.
Zájem rodičů navštívit domov mládeže je stále na stejné úrovni. V letošním roce přicházelo
méně rodičů informovat se na své děti, ale tam, kde se objevily výchovné problémy, rodiče
vždy spolupracovali a domov mládeže navštívili.
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.
Rok 2010 nebyl z hlediska tržeb příliš úspěšný. Pokračuje stálý pokles ubytovaných hostů.
I z toho důvodu byla vyklizena stará budova domova mládeže čp. 282, kterou jsme měli
pronajatou, a byla předána městu Planá.
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Činnost ekonomického úseku
Chod tohoto úseku zajišťují dvě pracovnice. V uplynulém období docházelo ke změnám
vyplývajícím ze zavádění tzv. jednotného účetnictví státu do praxe. Jednotné účetnictví státu
není ještě zcela dořešeno a dochází neustále ke změnám jak účetním, tak i změnám v rámci
programů, které zpracovávají veškerou účetní agendu.
Pracovnice se snaží doplňovat znalosti účastí školení týkajících se této problematiky. V tomto
sledovaném období pracovnice absolvovaly dvě školení mzdové problematiky a tři školení
v oblasti 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.

Vnitřní kontrolní činnost:
Ředitelkou školy byl vydán pokyn č. 1/2010-2011 k zajištění vnitřní kontrolní činnosti. Na
základě tohoto pokynu bylo vykonáno 10 tematicky zaměřených kontrol. Při kontrolách
nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny bezprostředně
po provedené kontrole.

Vnější kontrolní činnost:
Dne 23. listopadu 2010 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 20. července 2011 byla provedena pracovnicí Okresní správy sociálního zabezpečení
kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

K/ Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2010/2011 nebyla na naší škole provedena žádná inspekce.

Řešení stížností
Ve školním roce 2010/2011 nebyla řešena žádná stížnost.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2010/2011 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.

L/ Údaje o hospodaření školy
V roce 2010 byly škole poskytnuty 3 druhy dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady 15.182.000,- Kč
2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši 3.318.000,- Kč
3. Dotace „Podpora řešení specifických problémů RgŠ s přihlédnutím k rozdílné hustotě
osídlení a s tím spojené rozdíly hustoty sítě škol a školských zařízení na území
jednotlivých krajů“ ve výši 408.000,- Kč
Limit počtu pracovníků byl v tomto roce celkem 39,92 (přepočtený stav).

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 zákona č. 563/2004 Sb. ve výši 121.000,- Kč
Limit počtu pracovníků je pro tento rok celkem 37,71 (přepočtený stav).
Při stanovení výše dotace na přímé náklady je základem normativ stanovený na jednoho žáka
v daném oboru. Dále je určen normativ na jednoho žáka ubytovaného na Domově mládeže.
Dalším údajem, který je rozhodující pro výši této dotace je počet žáků v jednotlivých oborech
vzdělávání nebo ubytovaných v našem zařízení.
Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí k 30. 6. 2011
Fond odměn

Fond rezervní

Fond investiční

CELKEM

456.548,70

1.220.536,54

1.683.775,77

3.360.861,01
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Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010

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

Celkem Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

52.917,93
52.917,93

2.494,86
2.494,86

50.423,07
50.423,07

26.459,93
26.458,00

1.247,86
1.247,00

25.212,07
25.211,00

M/ Závěr
Snahou všech pracovníků ve školním roce 2010/2011 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.
V současnosti nás velmi trápí nevzhledný stav budovy školy. V roce 2007 jsme podávali
projekt na výměnu oken a zateplení fasády, začátkem roku 2008 jsme se dověděli, že projekt
nebyl schválen z důvodu dlouhé doby návratnosti vynaložených prostředků. Podali jsme
projekt znova a opět jsme nebyli úspěšní. V roce 2010 jsme podali stejný projekt v rámci
výzvy Zelená úsporám. Ani tentokrát jsme nebyli úspěšní, přestože jsme dosáhli vysokého
bodového ohodnocení. Zelená úsporám byla zastavena. Připravujeme se na další výzvu
OPŽP, ale přestávám věřit, že získáme prostředky na rekonstrukci budovy školy. Městský
úřad v Plané již provedl úpravy okolí školy a prostranství kolem kostela, opravil faru,
v současné době se opravuje kostel, nově dláždí příjezdová cesta od základní školy Na
Valech. Na opravu už čeká jen naše budova. Okna jsou v havarijním stavu, omítka opadává.
Přáli bychom si, aby i naše škola vypadala důstojně a budila svým vzhledem úctu a respekt,
jak se na vzdělávací objekt sluší.

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
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+
+
+
+

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 14. října 2011.

Ing. Sylva Kapolková
ředitelka
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