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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. 2009)
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

299

38

34,797

32

29,272

Domov mládeže

146

23

18

5

4,894

2

2

2

Školní rok 2009/2010
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 2009/2010 zahájilo studium v 18 třídách 299 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 43 pracovníků, mezi nimi 34 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.
Převážná část našich žáků se po získání výučního listu uplatňuje v praxi, absolventi oboru
Provoz služeb 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 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. 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.
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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 2009/2010 jsme pro zkvalitnění výuky zakoupili:
- do cvičné kuchyně: 2 ruční šlehače, 2 elektrické sporáky, robot Kenwood, velký
kuchyňský robot (starší ze ZŠ), topinkovač - vše celkem za 24.223,-- Kč
- do učeben výpočetní techniky: 4 stolní počítače, 19 LCD monitorů – vše v celkové
hodnotě 61.971,-- Kč
- pro odloučené pracoviště Jateční: stahovací lať, řezák dlažby, vrtačku AKU, stříkací
pistoli, 13 ks štaflí, vaničku pro obkladače, 4 opalovací pistole, soupravu nářadí - vše
v celkové ceně 43.544,-- Kč
- do učeben: dataprojektor včetně plátna, kopírku pro žáky, videorekordér, rádio –
celková hodnota 60.643,-- Kč.
V roce 2009 byly učební pomůcky hrazeny z přímé dotace na vzdělávání, ale v roce 2010
nebyly poskytnuty ONIV v dostatečné výši a učební pomůcky musely být financovány
z provozních prostředků.
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Z provozních prostředků bylo dále zakoupeno toto vybavení:
kancelářské stoly do sborovny, kancelářské židle do učeben UPS a UVT, řečnický systém,
notebook, mobilní telefon, platební jednotka pro kopírku, stolek pod kopírku, sítěný stojan
pro prezentaci oborů, monitory pro administrativu a varná konvice v celkové hodnotě
128.091,-- Kč,
pro zajištění provozu: vrtačka v ceně 3.350,-- Kč,
pro potřebu domova mládeže: televizor, 20 ks čalouněných židlí, 6 ks stolků pod PC,
botníky, odkládací stolek a úklidový vozík v celkové výši 48.616,-- Kč.
Z doplňkové činnosti bylo dále zakoupeno na DM 10 čalouněných křesílek, mobilní
telefon a 2 TV.
Celkem byl nakoupen majetek za 195.250,-- Kč.

Provedené opravy a údržba:
Škola:
výměna radiátorů
PC, monitory kopírky, tiskárny
oprava plynového kotle
školní zvonek
lavice (produktivní práce žáků)
izolace budovy (investice)

23.698,-- Kč
29.339,-- Kč
40.329,-- Kč
2.390,-- Kč
3.543,-- Kč
283.232,-- Kč

Cvičné kuchyně a dílny šití:
malování učeben
oprava kotlů
myčka
šicí stroje

5.977,-- Kč
2.418,-- Kč
1.957,-- Kč
4.086,-- Kč

Školní jídelna:

2.088,-- Kč

výtah

Domov mládeže: oprava vchodových dveří
oprava antén
odvodnění – izolace (investice)
OP Jateční:

úprava malířské dílny

2.881,-- Kč
9.889,-- Kč
71.424,-- Kč
2.344,-- Kč

Osobní auto Fabia
Auto na dopravu žáků NISSAN

8.203,-- Kč
10.930,-- Kč

Celková hodnota oprav a údržby (vč.investic):

504.728,-- Kč

Ještě před prázdninami byla v rámci odborného výcviku žáků stavebních oborů provedena
úprava v areálu domova mládeže - zbourání staré kůlny a úprava parkoviště.
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Průběh školního roku 2009/2010 – organizace a hlavní akce

Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

v pondělí 1. září 2009
ve čtvrtek 28. ledna 2010
v úterý 30. června 2010

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

29. 10. 2009 a 30. 10. 2009
23. 12. 2009 - 1. 1. 2010
29. 1. 2010
1. 3. - 7. 3. 2010
1. 4. - 2. 4. 2010

Další organizační termíny a akce školy:
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
Únor

Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ
Návštěva veletrhu stavebnictví Praha – For-Arch 2009
Exkurze v Mariánských Lázních – hotely
Exkurze do prádelny v Chodové Plané
Exkurze v Plané – sociální služby
Sbírka Bílá pastelka
Burza škol v Domažlicích
Beseda s dálniční policií
Exkurze do hotelů v Mariánských Lázních – hotel Hvězda a Svoboda
Prezentace školy v Tachově - Kam na školu, kam do učení?
Kino Planá – film Smrt v sedle
Exkurze v Plzni - Proficentrum
Exkurze v Plzni - Marriott
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
Prezentace školy v Chebu – Burza škol
Účast na soutěži CzechSkills – MALÍŘ 2009 v Ostravě
Den otevřených dveří a porada výchovných poradců
Mikulášská besídka pro žáky mateřské školy v Plané
Exkurze v Karlových Varech – Becherovka
Turnaj ve stolním tenisu
Mikulášská besídka v Milířích
Účast na soutěži ve Stodě „Hrnečku vař“
Exkurze Marktredwitz – Muzeum Poohří
Vánoční soutěž - násobilka
Vánoční prodejní výstava prací žáků
Závěrečná schůze pracovníků školy
Exkurze v Plané – Zelená lékárna
Maturitní ples v Chodové Plané
Pololetní prázdniny – učitelé školení ŠVP
Zajištění souvislé praxe žáků oboru Provoz služeb
Exkurze do Nemocnice následné péče Svatá Anna
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Březen

Duben

Květen

Červen

Jarní prázdniny
Přednášky: Sex, AIDS, vztahy, závislosti (p. Pospíšil)
Návštěva exkluzivních hotelů v Mariánských Lázních
Účast žáků na soutěži v Plzni
Přednáška pro dívky „S tebou o tobě“ (pí Kalátová)
Účast žáků na soutěži v Hostouni
Exkurze Tachov – firma Delta
Velikonoční třídenní prodejní výstava pro veřejnost
Soutěž Krušovické čepování v Karlových Varech – X. ročník
Účast na soutěži v Hostouni – Zámecký rendlík
Písemná část maturitních zkoušek
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
Divadlo Na Fidlovačce – Balada pro banditu - Praha
Charitativní sbírka Srdíčkový den
1. kolo přijímacího řízení
Mezinárodní sportovní setkání v Plané
Účast na celostátním kole soutěže Krušovické čepování v Krušovicích
Účast na soutěži v Hostouni „Malá kopaná“
Charitativní sbírka Květinový den
2. kolo přijímacího řízení
Účast na soutěži For-Arch v Karlových Varech
Exkurze – Mariánské Lázně – Oděva, Vila Buterfly
Exkurze Tachov – Prostor pro duši
Exkurze Tachov – firmy Grammer a Pekom
Exkurze do Aše – kojenecký ústav
Exkurze do Mnichova – Domov pro mentálně postižené ženy
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

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, návštěva lanového
centra 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
Vyučován ve
školním roce
2008/09 2009/10

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

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

65-52-E/001

72

ano

ano

Práce ve zdravotnických a sociálních
zařízeních – pečovatelské práce

69-55-E/005

48

ano

ano

Šití prádla

31-59-E/002

32

ano

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.
2009
2010

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2009
2010

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

63-41-L/524
Podnikání

79

76

57

54

3

26

69-53-H/003
Provoz služeb

66

60

66

60

3

22

33-56-E/001
Truhlářské práce

10

7

10

7

1

10

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

37

28

37

28

3

12

36-67-E/001
Zednické práce

17

14

17

14

2

8

58

55

58

55

3

19

32

28

32

28

3

11

0

0

0

0

0

0

SOU

145

136

123

114

6

24

OU

154

132

154

132

12

13

škola

299

268

277

246

18

17

65-52-E/001
Kuchařské práce
69-55-E/005
Práce ve zdravot. a sociálních
zařízeních - pečovatelské práce
31-59-E/002
Šití prádla

Celkem

Z uvedených 18 tříd byly v tomto školním roce 4 třídy víceoborové:
1. ročník:
kuchařské práce + truhlářské práce
2. ročník:
kuchařské práce + zednické práce, pečovatelské práce + truhlářské práce
3. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské práce.
Protože žáků oboru truhlářské práce bylo v prvním ročníku 5 ve druhém 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.
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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
2009
studia
2010
studia

Kód a název oboru

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

22

DK

22

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

22

DK

C/ Údaje o pracovnících školy
1. Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2009/2010
Na SOU v Plané bylo ve šk. r. 2009/2010 zaměstnáno 43 pracovníků. Z toho:
pedagog. pracovníci
32
administrativní pracovnice
4
uklízečky
5
údržbáři
1
Z celkového počtu 43 pracovníků bylo:
mužů
žen
učitelé
vychovatelé DM
provozní pracovníci

17
26
32
2
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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
5
40 – 50 let
8
50 – 60 let
13
nad 60 let
5
průměrný věk ped. pracovníků

49 let
5

Pracující důchodci:

Pedagogický sbor 2009/2010
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
Mgr. Přemysl Hanilec
německý jazyk, tělesná výchova
Bc. Iva Holá
odborné předměty oboru kuchařské práce, odb. výcvik
Jiří Horák
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
Mgr. Anežka Chládková
český jazyk, dějepis, psychologie
Andrea Ječmenová
odborné předměty oboru pečovatelské práce, odborný výcvik
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
odborný výcvik - stavební obory
Jindřich Kovárník
Ing. Nikola Kovárníková
účetnictví, obchodní korespondence
Mgr. Martina Němečková matematika, tělesná výchova, přírodověda
Bc. Petra Pechová
odborné předměty oboru kuchařské práce
Mgr. Miroslav Pelán
tělesná výchova
odborný výcvik - provoz služeb, vaření
Ladislava Petříková
Mgr. Helena Popelková
občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova
Marie Slepičková
odborný výcvik vaření – pečovatelské práce, odb. předměty
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:
Jiří Popelka
vedoucí vychovatel
Jana Lešáková
asistent pedagoga
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Stav k 30. 6. 2010
Počet pracovníků
celkem

Počet pdg. pracovníků Průměrná
se vzděláním
délka
pedagog.
fyzický přepočtený fyzický přepočtený VŠ
SŠ Vyuč.
praxe
43

38,044

Z toho počet pdg.
pracovníků

34

29,919

15

11

7

12

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:
36 akcí
Počet zúčastněných pedagogů:
40
Akce KCVJŠ a jiných akreditovaných středisek
16 pedagogických pracovníků
Během školního roku se učitelé vzdělávali u 9 různých subjektů, respektive v 6 různých
městech mimo Planou. Některé akce byly na 2 až 4 hodiny v průběhu dopoledne nebo
odpoledne, 5 x strávili učitelé na dalším vzdělávání celý den a 1 x to byly 3 dny.

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

12.480,-- 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 9.892,-- Kč,
v pedagogické knihovně máme celkem 1270 knih v hodnotě 117.057,-- Kč.
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Plnění plánu personálního rozvoje
Kromě účasti pedagogických pracovníků na akcích organizovaných akreditovanými školícími
středisky si někteří pedagogičtí pracovníci doplňují své vzdělání souvislým studiem.

Ve školním roce 2009/2010 řádně pokračovali ve studiu:
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

Ve školním roce 2009/2010 studium řádně ukončili:
Ing. Šefčíková
rozšiřující studium speciální pedagogiky na ZČU v Plzni
Jitka Jílková
DPS na pedagogické fakultě ZČU Plzeň
Silvie Biroščáková DPS na pedagogické fakultě ZČU Plzeň

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
Pokračování v magisterském studiu: Bc. Holá, Bc. Pechová
Koordinátor ŠVP: Ing. Šefčíková
Pokračování v započatém studiu: pí Biroščáková, Jílková, Petříková, Šefčíková
Zahájení bakalářského studia: Zdeňka Horáková
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.

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Neaprobovaná výuka činila pouze 3,96 %, z 643,5 h bylo odučeno 25,5 h neaprobovaně.
Máme dostatek odborníků se středoškolským vzděláním, vysokoškolské vzdělání však má
pouze 15 učitelů z 32.
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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. 2009
(předané zápisové
lístky)

35

8

33

3

1

0

0

0

0

0

0

0

69-53-H/003
Provoz služeb

17

7

18

0

1

0

33-56-E/001
Truhlářské práce

6

2

5

0

0,5

1

36-57-E/005
Malířské a natěr. práce

16

0

11

0

1

0

36-67-E/001
Zednické práce

6

5

10

0

1

0

65-52-E/001
Kuchařské práce

32

4

25

0

1,5

1

69-55-E/005
Pečovatelské práce

7

5

9

0

1

0

31-59-E/002
Šití prádla

2

0

0

0

0

0

121

31

111

3

7

2

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. 2009)

Součást

SOU
OU
Celkem

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

52
69
121

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem
k 31. 8. 2009

15
16
31

51
60
111
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Počet
Počet žáků přijatých
podaných
do vyššího ročníku
odvolání proti
než prvního (na
nepřijetí ke
základě rozhodnutí
studiu
ŘŠ)

3
0
3

0
2
2

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

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

19
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Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2010)
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

1
6
1
5
1
11

1
4
0
3
1
6

5

2

2

1

Celkem

32
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Proti předcházejícímu období došlo k nárůstu nezaměstnaných absolventů. Souvisí to
s celkovým vysokým nárůstem nezaměstnaných v regionu Tachov.

E/ Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků
Prospěch žáků celkem
( včetně závěrečných ročníků )

Počet žáků

%

SOU

OU

Celkem

SOU

OU

Celkem

136
3
127
6
0

132
14
113
5
0

268
17
240
11
0

50,75
2,2
93,4
4,4
0

49,25
10,6
85,6
3,8
0

100
6,3
89,6
4,1
0

Žáci vyloučení ze studia v průběhu
hodnoceného škol. roku

0

2

2

0

1,5

0,7

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

4

15

19

2,9

11,4

7,1

Žáci celkem (k 30. 6. 2010)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
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Výsledky maturitních zkoušek
Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

Podnikání – denní forma

23

0

22

1

7

Podnikání – dálková forma

22

2

21

1

4

Celkem škola

45

2

41

2
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Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

19

10

9

0

2

-

-

-

-

-

11

2

9

0

0

-

-

-

-

-

16

1

15

0

1

7

0

6

1

3

-

-

-

-

-

Celkem OU

34

3

30

1

4

Celkem škola ZZ

53

13

39

1

6

Součást – kód a název oboru

Maturitní zkouška:

Výsledky závěrečných zkoušek

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
31-59-E/002
Šití prádla
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Chování a docházka žáků (jen za denní formu studia, včetně tříd závěrečného ročníku)
Počet žáků
celkem
k 30.6.2009

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

13.337

98,07

287

2,11

3

OU

14.377

108,92

1279

9,69

9

celkem

27.714

103,41

1566

5,84
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Na SOU došlo k poklesu průměru omluvených hodin na žáka (vloni 103 h), potěšující je, že
došlo i k poklesu průměrných hodin neomluvené absence na žáka (vloni 2,8 h).
Na OU naopak došlo k nárůstu průměru omluvených hodin na žáka (vloni 90 h), současně
velmi výrazně vzrostl počet hodin neomluvené absence na žáka (vloni 3,9 h).
Na odborném učilišti zásadním způsobem ovlivnila vysoký počet neomluvených hodin třída
K1.T – celkem 337 neomluvených hodin, P1.P – 320 neomluvených hodin. Dále třída K2.A
dosáhla 100 neomluvených hodin a K2.Z celkem 111 neomluvených hodin. Ze 17 tříd
denního studia byla jen l třída, která neměla žádnou neomluvenou absenci. Byla to
kombinovaná třída P2.T - žáci druhého ročníku oboru pečovatelské práce a truhlářské práce.
V ostatních třídách se NA pohybovala v rozmezí 11 až 60 hodin na třídu za celý školní rok.
Pokud neomluvená absence přesáhla u jednoho žáka 10 hodin, byla svolána výchovná
komise.

F/ Hodnocení výsledků výchovného poradenství
V listopadu proběhl tradičně Den otevřených dveří a seminář výchovných poradců ze
základních škol. Z dalších plánovaných akcí se podařilo uskutečnit zájezd do pražského
Divadla Na Fidlovačce. Z časových důvodů a také kvůli menšímu zájmu žáků se
nezrealizoval zájezd do Lidic.
Opět velmi kladně byla hodnocena beseda s p. Pospíšilem na téma sexuální výchova,
závislosti a partnerské vztahy.
Stále stagnuje vydávání školního časopisu Šprt. Podařilo se vydat pouze jedno číslo, ale bylo
hodnoceno jako velmi zdařilé.
I v letošním roce byla prvořadým problémem nadměrná i nemluvená absence žáků.
Výchovných komisí bylo svoláno 40. Naší snahou je úzká spolupráce s rodiči. Neomluvená
absence vyšší než 10 hodin u žáka je řešena ve výchovné komisi. Ředitelka školy, výchovná
poradkyně a třídní učitel projednávají za účasti rodičů se žákem důvody, které vedly k jeho
neomluvené nepřítomnosti ve škole. Rodiče jsou zde v roli partnera školy a společným cílem
je působit na žáka, aby se jeho jednání již neopakovalo. Projednání ve výchovné komisi
zpravidla pomůže a žák se další neomluvené absence již nedopouští. V některých případech
však musí komise jednat opakovaně. Nezřídka byly řešeny i případy, kdy vlivem hospodářské
krize nemají některé rodiny pro děti dostatek financí na jízdné do školy.
S maturitními obory přibylo poradenství v oblasti dalšího vzdělávání – studium na VŠ, VOŠ
apod. S žádostí o nejrůznější rady a informace v oblasti výchovného poradenství se na
výchovnou poradkyni obrací poměrně mnoho žáků i někteří rodiče. Z toho je patrné, že
výchovná poradkyně má velkou důvěru. Nejsou však využívány konzultační hodiny, k jednání
dochází podle potřeb a časových možností zainteresovaných stran.
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V tomto školním roce jsme se tradičně zapojili do charitativních akcí Bílá pastelka, Svátek
s Emilem a Květinový den. Poděkování patřilo dívkám z oboru Provoz služeb a Pečovatelské
práce, které se aktivně podílely na prodeji drobných předmětů.
Nadále trvá vzájemná velmi dobrá spolupráce s OSPOD Tachov a Stříbro, stále častější je i
spolupráce s OSPOD Mariánské Lázně a Cheb. Často vyžadují informace o žácích
z problémových rodin, pomáhají nám řešit problémy s docházkou, pokud to situace vyžaduje,
účastní se i jednání výchovné komise. Velmi úzká spolupráce je i s Policií ČR, Pedagogickopsychologickou poradnou v Tachově a dalšími institucemi, zabývajícími se péčí o mládež.

Den otevřených dveří
26. listopadu 2009 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
V úterý 3. 11. 2009 se žáci školy prezentovali na náborové akci v tachovském kině Mže.
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G/ Údaje o mimoškolních aktivitách
Žáci školy se aktivně zapojili do třídění odpadu a jsou držiteli Certifikátu - dokladu o zapojení
do školního recyklačního programu „Recyklohraní“.
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Vánoční prodejní výstava prací žáků
I tento rok připravili pro veřejnost v předvánočním čase učitelé se svými žáky prodej
výrobků žáků s vánoční tematikou. K zakoupení byly výrobky kuchařů – vánočky,
perníčky i balíčky se směsí cukroví. Z šicích dílen pocházely doplňky k prostírání,
zástěry, tašky a polštářky. V hodinách estetické výchovy žáci vyrobili drobné ozdobné
předměty, vánoční ozdoby a adventní věnce. Ukázky prostření sváteční tabule si
návštěvníci sice zakoupit nemohli, ale mohli se potěšit pohledem a inspirovat. Sváteční
atmosféru doplnila vánoční prezentace a vánoční koledy.
Bílá pastelka
15. října 2009 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 7.765,-- Kč.
Srdíčkový den
19. dubna 2010 se žáci školy již tradičně zapojili do charitativní akce občanského
sdružení Život dětem pod názvem Srdíčkový den. Tímto jsme přispěli dětským
oddělením nemocnic částkou 9.091,-- Kč, vybranou od plánských občanů.
Květinový den
12. května 2010 proběhl čtrnáctý Květinový den. Jako tradičně se i naše škola Českého
dne proti rakovině zúčastnila. Studentky oboru Provozu služeb prodávaly žluté kytičky ve
tvaru měsíčku lékařského v hodnotě 20,-- Kč. Opět nás plánští občané, zaměstnanci
plánských firem i obou nemocnic nezklamali. Ke sbírce byli většinou vstřícní a rádi
přispěli.
Velikonoční prodejní výstava
Ve dnech 29. – 31. 3. 2010 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.
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H/ Další školní aktivity
Návštěva Muzea Poohří v Marktredwitzu
V předvánoční středu dne 16. prosince 2009 navštívily třídy nástavbového studia a provozu
služeb Muzeum Poohří v příhraničním městě Marktredwitz. Vedení muzea připravilo pro
studenty výklad, týkající se stálé expozice Života v Poohří, Lázeňské expozice a také aktuální
výstavy zapůjčených skříňových betlémů ze Západních Čech. Další výklad se týkal historie a
využití vřídelního kamene, geologického projektu ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary a
Českou geologickou společností.
Svátek sportovců
11. května 2010 jsme byli organizátory již 19. ročníku tradičního setkání tří družebních škol
– Středního odborného učiliště Planá, Hotelové školy Mariánské Lázně a Berufsschule
Wiesau, SRN. Tohoto setkání spřátelených škol se zúčastnilo 109 studentů a 26
pedagogických pracovníků. Celkovým vítězem sportovního setkání se stala Hotelová škola
Mariánské Lázně a získala cenný pohár. Naši sportovci obsadili v konečném pořadí druhé
místo a zasloužili si pochvalu nejen za velmi dobré sportovní výkony, ale i za vzorné
vystupování a chování. Dále akce pokračovala v areálu domova mládeže, oběd byl podáván
ve školní jídelně, kterou v současné době provozuje firma Stravbyt. Po obědě následovala
kulturní část programu. Nabídli jsme našim hostům prohlídku nedalekého pivovaru
v Chodové Plné spojenou s ochutnávkou piva značky Chodovar.

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 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
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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 odv
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 65.879,-- Kč.

Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky v tomto školním roce skládalo celkem 45 studentů nástavbového studia
Podnikání. Pouze dva studenti prospěli s vyznamenáním, 32 studentů prospělo a 11 studentů
neprospělo z jedné zkoušky.

Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky se konají vždy v měsíci červnu. Skládají se ze tří částí: písemná část,
praktická část a ústní část před zkušební komisí. Třetí ročník studia ukončilo celkem 57 žáků.
K závěrečným zkouškám postoupilo 53 žáků, z toho dvě žákyně u ZZ neprospěly.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a výučních lisů
Dne 3. června 2010 bylo v kostele Petra a Pavla za přítomnosti starosty Plané slavnostně
předáno 34 maturitních vysvědčení a dne 25. června 2010 bylo ve stejných prostorách za
přítomnosti místostarosty slavnostně předáno 51 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, tj. dokument, který je uznáván ve všech zemích EU. V dokumentu je popsáno, co
absolvent umí a jakým vzděláním prošel. Jeden výtisk je v českém jazyce, druhý výtisk
v jazyce německém.

23

24

Důležitý dokument, který by měl usnadnit absolventům uplatnění na trhu práce
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I/ Výsledky soutěží
CZECHSKILLS – Malíř 2009 - Ostrava
Ve dnech 26. až 28. listopadu 2009 se chlapci druhého ročníku oboru malířské práce Jiří
Dedera a Vojtěch Pešta zúčastnili spolu se svým učitelem odborného výcviku soutěže učňů
CZECHSKILLS – MALÍŘ 2009, pořádanou Cechem malířů a lakýrníků ČR na výstavišti
Černá louka v Ostravě. Chlapci prokázali dobré teoretické i praktické zkušenosti. Obsadili
celkově deváté místo a patří jim velké poděkování.
Soutěž „Hrnečku vař“ ve Stodě
Dne 9. prosince 2009 se konala ve Stodě kuchařská pódiová soutěž „Hrnečku vař“.
V doprovodu pí Kašparové se jí zúčastnili žáci 3. ročníku Vítězslav Maňák a Šárka Pokorná.
Jejich úkolem bylo zhotovit 1 kg ovocného salátu v moderní úpravě. V konkurenci středních
odborných škol se naši žáci odborného učiliště oboru Kuchařské práce neztratili a obsadili
pěkné 4. místo. Patří jim poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci školy.
Vánoční soutěž – násobilka
Žáci některých tříd se v předvánočním čase zúčastnili soutěže o nejrychlejšího „násobiče“.
Vítězem v kategorii SOU se stala Denisa Přibylová, nejlepším ze žáků OU byla Martina
Mušková. Oběma žákyním byly předány drobné ceny.
Kuchařská soutěž v Plzni
Dne 18. března 2010 se konala na odborném učilišti a praktické škole v Plzni soutěž kuchařů.
Úkolem bylo zhotovení 1 kg fazolového salátu v moderní úpravě, připravení domácích nudlí
ze 2 vajec a prostření stolu na téma „odpolední svačinka“. V klání se utkalo devět soutěžních
družstev. Za naši školu soutěžily žákyně 3. ročníku oboru Provoz služeb Lucie Veselá a
Blažena Štrosová, které získaly 1. místo. Ze soutěže jsme si odvezli i 2. místo, na kterém se
umístily žákyně 2. ročníku oboru Kuchařské práce Marie Fořtíková a Sára Zoubková.
Krušovické čepování – regionální kolo v Karlových Varech
Dne 7. dubna 2010 se tříčlenné družstvo dívek 2. ročníku oboru Kuchařské práce ve složení
Monika Burianová, Šárka Pokorná a Petra Postlová umístilo v regionálním kole soutěže na
krásném 2. místě. Soutěž se konala v prostorách restaurace Luna v Karlových Varech a našim
žákyním konkurovalo 6 družstev ze středních odborných učilišť Karlovarského i Plzeňského
kraje. Družstvo dívek postoupilo do celostátního kola.
Krušovické čepování – celostátní kolo v Krušovicích
Dne 13. května 2010 se v prostorách krušovického pivovaru konalo celostátní kolo
Krušovického čepování. Soutěže se zúčastnilo stejné družstvo, které si zajistilo postup
z regionálního kola - Monika Burianová, Šárka Pokorná a Petra Postlová. Děvčatům se
nepodařilo obhájit svou pozici, zapracovala nervozita, konkurence byla lepší a byly zklamané
z předposledního místa. Pro nás byl velký úspěch postup z regionálního kola do celostátního
kola a za účast a vzornou reprezentaci školy jim byla udělena pochvala ředitelky školy.
Prvňáčci na gastronické soutěži „Zámecký rendlík“
Ve dnech 14. – 16. dubna 2010 se žáci prvního ročníku oboru Kuchařské práce Jana
Cimfeová a Tomáš Deus zúčastnili gastronomické soutěže „Zámecký rendlík“ pořádané
Výchovným ústavem v Hostouni. Úkolem každého dvoučlenného soutěžního družstva bylo
připravit 5 porcí hovězího vývaru s tyrolskými knedlíčky, roládu z vepřové krkovice,
knedlíky, zelí nebo špenát a lívanečky doplněné libovolným ovocem, džemem apod. Naši
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žáci se soutěžního úkolu zhostili se ctí a patří jim obdiv, že se nezalekli náročnosti
připravovaného menu ani konkurence žáků vyšších ročníků z dalších osmi středních
odborných učilišť v kraji. Za svoji odvahu a celkový přístup k soutěži získali Cenu ředitele
výchovného ústavu. Přípravu a doprovod na soutěž zajistila pí Holá.
Jarní trojboj – školní soutěž
Při hodinách TV probíhala soutěž chlapců (trojskok z místa, přítahy, sedy-lehy) a soutěž
dívek (skok z místa, hod medicinbalem, sedy-lehy). Zúčastnili se jí všichni cvičící žáci. Byli
vyhodnoceni vždy 3 nejlepší žáci ze třídy a v závěru nejlepší žáci školy v kategorii dívek i
chlapců. Konečné pořadí:
dívky 1. Martina Tvrdíková
P3.S
chlapci 1. Jan Dadák
Z1.
2. Veronika Sarvašová
N1.D
2. Daniel Makalouš K1.A
3. Andrea Mlejnská
P3.S
3. Ladislav Daňko
Z1.
Výsledky byly zveřejněny na školní sportovní nástěnce, vítězové byli odměněni věcnými
cenami.
Malá kopaná - Hostouň
Již 6. ročník turnaje v malé kopané se konal 14. května 2010 v Hostouni. Naši chlapci pod
vedením p. Kovárníka tentokrát neobhájili prvenství a vrátili se bez putovního poháru.
Tradičními soupeři byli hoši z Horšovského Týna, Plzně a Hostouně.
SUSO - Karlovy Vary
V Karlových Varech se ve dnech 3. a 4. června 2010 konal již 14. ročník „Soutěže učňů
stavebních oborů“ při stavebním veletrhu FOR ARCH.
Soutěže v oboru Zedník se zúčastnilo 6 družstev. Konkurence byla opravdu silná. Naši školu
reprezentovali žáci 2. ročníku oboru zednické práce Martin Kopřiva a Vít Barcaba. Umístili se
na krásném 3. místě za SPŠ strojní a stavební Tábor a SOU stavebním z Plzně.
Soutěže v oboru Truhlář se zúčastnilo 8 družstev. Naši školu reprezentovali žáci 1. ročníku
oboru truhlářské práce Josef Bánom a Ervín Olah. Skončili na posledním 8. místě, ale mají
chuť zúčastnit se příštího ročníku a postoupit na vyšší příčku, tak jak se to v předchozím
období podařilo jejich spolužákům z oboru zednické práce.
Řemeslo má zlaté dno
Na základě výzvy hejtmanky Plzeňského kraje bylo vyhlášeno školní kolo soutěže Řemeslo
má zlaté dno s cílem vybrat nejzdařilejší výrobek, který bude postupovat do kola krajského.
Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků z oborů truhlářské práce a provoz služeb z 1. a 2.
ročníků, odborné porotě bylo předloženo k posouzení 42 výrobků – hračky, polštáře, tašky,
kapsáře, obrazy, sušené vazby, šperky, stoličky a šperkovnice. Do krajského kola vybrala
porota po dlouhém rozhodování obraz z přírodního aranžmá vyrobený Nikolou Řehákovou
z 1. ročníku oboru provoz služeb. Na druhé příčce se umístil kapsář Vladěny Sokolové
z 2. ročníku oboru provoz služeb a třetí příčku obsadila stolička Ervína Oláha z 1. ročníku
truhlářské práce.
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J/ Činnost dalších úseků školy
Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku
24 žáků, z toho 18 dívek
Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2009
18 žáků
Počet ubytovaných žáků se proti loňskému roku mírně snížil. Na domově mládeže pracovaly
dvě výchovné skupiny pod vedením vedoucího vychovatele a asistenta pedagoga.
S příchodem nové asistentky se oživila činnost domova mládeže, žáci dělali různé práce
z papíru, kreslili, vystřihovali, nalepovali a aranžovali k různým příležitostem. Přesto stále
klesá zájem žáků o nabízené činnosti. Žáci se více věnovali počítačové technice, hraní her,
komunikaci s kamarády, posílání SMS apod., někteří jednotlivci využívali počítač ke školním
úkolům. Jedna z hlavních činností je také příprava žáků na vyučování. Zde přetrvávaly stejné
problémy jako v předchozích letech, tj. velmi slabá příprava, obtížné bylo zachovat klid na
přípravu, většinou mají žáci snahu dělat něco jiného, než aby se učili.
Každý týden byly organizované vědomostní kvízy. Přes počáteční neochotu si kvíz oblíbili.
Někteří žáci rádi předváděli své kuchařské umění, rádi připravovali palačinky, saláty, pudinky
apod. Byla uskutečněna i praktická beseda s kosmetičkou, na které si děvčata vyzkoušela
různé druhy líčení. Beseda se dívkám velmi líbila.
I v tomto roce bylo zájemcům umožněno využívat posilovnu, o větší a častější cvičení však
nebyl ze strany žáků přílišný zájem.
Ubytovaní žáci navštívili Hornické muzeum v Plané. Průvodcem jim byl pan Mertl, který je
poutavě seznámil s počátky hornictví v Plané, blízkém i vzdáleném okolí, až po jeho zánik
počátkem dvacátého století.
Žáci měli možnost během roku navštěvovat místní kino, ale až na pár jedinců nebyl velký
zájem. U příležitosti 50. výročí kina společně navštívili promítání filmu a besedu s hercem
Jiřím Mádlem.
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 2009 byl za všechna předešlá léta nejúspěšnější z hlediska tržeb. Celkové tržby dosáhly
výše 1.367.564,-- Kč. Velký podíl na tom měla stavební firma HELP silnice a železnice, která
prováděla rekonstrukci železnice z Plzně do Chebu.
Na základě velmi dobrého hospodářského výsledku byl domov mládeže dovybaven
zakoupením nových přikrývek, barevných televizorů, židlí, počítačových stolků, počítačů,
botníků, byla provedena úprava digitálního příjmu a zakoupen nový mobilní telefon pro
vedoucího vychovatele.
Z důvodu zatékání vody v jarním období v přízemí domova mládeže byla proveden oprava
izolace a odvodnění za budovu DM.
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Činnost ekonomického úseku
Velkou změnou, která ovlivnila strukturu naší organizace, bylo ukončení odběru stravy
největším odběratelem. Z tohoto důvodu jsme museli ukončit provozování školní jídelny
v naší režii. Jídelna je v současné době provozována komerční firmou. Tím došlo k poklesu
příjmů v rámci doplňkové činnosti a dalším důsledkem bylo zrušení pracovního poměru nejen
zaměstnancům školní jídelny, ale i účetní školy. Pracovní náplně v rámci ekonomického
úseku musely být upraveny tak, aby bylo zajištěno zpracovávání veškeré agendy s nižším
počtem zaměstnanců, což klade zvýšené nároky na pracovnice tohoto úseku. Chod
ekonomického úseku také v uplynulém období znesnadňovaly změny vyplývající ze zavedení
používání nového programu na zpracování mezd a zavádění jednotného účetnictví státu.
Jednotné účetnictví státu není ještě zcela dořešeno a dochází neustále k mnoha změnám jak
účetním, tak i změnám v rámci počítačových programů.
Činnost ekonomického úseku byla dále zaměřena na hospodárné využívání přidělených
finančních prostředků na přímé a provozní výdaje školy. K hlavním úkolům patří i zpracování
přehledů a rozborů pro potřeby řízení i pro potřebu zřizovatele. Ekonomický úsek se rovněž
podílí na dodržování stanovených závazných ukazatelů – limit mzdových prostředků, limit
počtu pracovníků, limit OOPP, ale i správné čerpání a vyúčtování účelových dotací. Škola je
ze zákona plátcem DPH. Evidence DPH vyžaduje nejen podrobné účtování na dokladech, ale
i neustálé studování zákona o DPH a sledování jeho aktualizací a změn. Pracovnice si
doplňují znalosti účastí na různých seminářích a absolvují školení týkající se dané
problematiky.

Vnitřní kontrolní činnost:
Ředitelkou školy byl vydán pokyn č. 1/2009-2010 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 24. a 25. 9. 2009 byla provedena OSSZ Tachov kontrola pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Dne 8. 10. 2009 vykonal Úřad práce v Tachově kontrolu dodržování pracovněprávních
předpisů se zaměřením na zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti – vše bez závad.
Dne 26. 10. a 2. 11. 2009 – kontrola KÚPK se zaměřením na tyto oblasti:
Personální a mzdová agenda
Hospodaření a správnost účtování přímých dotací
Vnitřní kontrolní systém
Školní stravování
Zjištěn jeden nedoplatek mzdy – ihned vyrovnán, ostatní oblasti bez závad.

31

K/ Údaje o výsledcích inspekce
Dne 26. a 27. října 2009 vykonala ČŠI kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti
školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro
který školské zařízení zajišťuje služby. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení
ustanovení právních předpisů.

Řešení stížností
Ve školním roce 2009/2010 byla řešena 1 stížnost. Týkala se nevhodného chování žáků při
výkonu odborného výcviku malování bytové jednotky v Boru. Stížnost byla vyhodnocena
jako oprávněná.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2009/2010 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. V tomto školním roce byla
řešena jediná stížnost na chování žáků, převažují však 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.
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L/ Údaje o hospodaření školy
V roce 2009 bylo škole poskytnuto 5 dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady 13.850.000,- Kč
2. Dotace na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků 60.000,- Kč
3. Dotace na zvýšení nenárokových složek platů a motivační složek pedagogických
pracovníků 634.000,- Kč
4. Dotace na podporu řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků 136.000,- Kč
5. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši 4.072.000,- Kč
Dále byl stanoven závazný ukazatel - limit počtu pracovníků celkem 37,46 (přepočtený stav).
V roce 2010 byly škole poskytnuty 3 dotace:
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 regionálního školství 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 pro rok 2010 byl stanoven ve výši 39,92 (přepočtený stav).
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Při stanovení výše dotace na přímé náklady je základem propočtu normativ stanovený na
jednoho žáka v daném oboru. Dále je taktéž stanoven normativ na jednoho žáka ubytovaného
na domově mládeže nebo stravovaného ve školní jídelně. Dalším údajem, který je rozhodující
pro výši této dotace je počet žáků v jednotlivých oborech vzdělání nebo ubytovaných a
stravovaných v našich zařízeních.
Celkové hospodaření školy bylo zaměřeno na účelovost a hospodárné použití přidělených
finančních prostředků.
Velkou změnou, která ovlivnila strukturu naší organizace, bylo ukončení odběru stravy
největším odběratelem. Z tohoto důvodu jsme museli ukončit provozování školní jídelny
v naší režii. Jídelna je v současné době provozována komerční firmou. Tím došlo k velkému
poklesu příjmů v rámci doplňkové činnosti. Dalším důsledkem bylo zrušení pracovního
poměru nejen se zaměstnanci školní jídelny, ale i s účetní školy. Pracovní náplně v rámci
ekonomického úseku musely být upraveny tak, aby bylo zajištěno zpracovávání veškeré
agendy s nižším počtem zaměstnanců, což klade zvýšené nároky na pracovnice tohoto úseku.
Chod ekonomického úseku také v uplynulém období znesnadňovaly změny vyplývající ze
zavedení používání nového programu na zpracování mezd a zavádění jednotného účetnictví
státu. Jednotné účetnictví státu není ještě zcela dořešeno a dochází neustále k mnoha změnám
jak účetním, tak i změnám v rámci počítačových programů.
Pracovnice se snaží doplňovat znalosti účastí školení týkajících této problematiky.

Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí k 30. 6. 2010
Fond odměn

Fond rezervní

Fond investiční

CELKEM

476.890,70

1.202.624,49

1.670.034,77

3.349.549,96

Celkem Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

672.189,47

440.732,30

231.457,17

647.209,47

440.732,30

206.447,17

517.768,47
129.441,00

352.586,30
88.146,00

165.182,17
41.295,00

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009

HV před zdaněním
v Kč
HV po zdanění v Kč
Rozdělení do fondů
- rezervní fond
- fond odměn
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M/ Závěr
Snahou všech pracovníků ve školním roce 2009/2010 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 letošním roce jsme podali stejný projekt v rámci
výzvy Zelená úsporám. Věříme, že tentokrát budeme úspěšní a prostředky na rekonstrukci
budovy školy získáme. Městský úřad v Plané již provedl úpravy okolí školy a prostranství
kolem kostela, opravil faru, která před rokem vyhořela a na opravu už čeká jen naše budova.
Přáli bychom si, aby i ona vypadala důstojně, budila svým vzhledem úctu a respekt, jak se na
vzdělávací objekt sluší.

Projednáno s pracovníky školy 29. září 2010.
Projednáno ve školské radě dne 30. září 2010.

Ing. Sylva Kapolková
ředitelka
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