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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. 2008)
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

291

261

36

29,233

29

22,839

Domov mládeže

146

29

27

5

3,811

2

1,24

Školní jídelna

500

28

27

6

7,758

0

0

Pozn.: Počet uživatelů domova mládeže a školní jídelny zahrnuje pouze hlavní činnost školy.
Nejsou uvedeni uživatelé v rámci doplňkové činnosti. Naopak v počtu pracovníků školy jsou
uvedeni i pracovníci zaměstnaní v rámci doplňkové činnosti.
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1. Školní rok 2008/2009
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 2008/2009 zahájilo studium v 17 třídách 261 žáků. Z celkového počtu byly
3 třídy SOU, 12 tříd OU, 1 třída denního nástavbového studia a 1 třída dálkového
nástavbového studia. Na SOU pracovalo 47 pracovníků, mezi nimi 31 pedagogických
pracovníků a 16 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 17 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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2. Materiální zabezpečení výuky a provozu školy
Střední odborné učiliště sídlí v budově Kostelní ulice č. 129 v Plané. Součástí školy je
domov mládeže, školní jídelna 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, každá třída má vymezenu
svoji kóji.
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 1. ročníku 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 2008/2009 jsme pro zkvalitnění výuky zakoupili:
- do cvičné kuchyně: dvě mikrovlnné trouby, elektrický mlýnek na maso, šlehač,
magnetofon - vše celkem za 6.359,-- Kč
- do dílny šití: žehlička a šicí stroj za 14.280,-- Kč
- do učebny výpočetní techniky: stolní počítač, fotoaparát, dvě tiskárny a PC nabíječka
v celkové hodnotě 38.435,-- Kč
- pro odloučené pracoviště Jateční: stavební vysavač, sekací kladivo a okružní pila
v celkové ceně 44.270,-- Kč.
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Z provozních prostředků bylo dále zakoupeno toto vybavení:
nábytek, kancelářské židle a chladničky do kabinetů v hodnotě 28.165,-- Kč,
dále pro zajištění provozu: šest ekomodulů na třídění odpadu, šest paravánů na prezentaci
školy, vysavač, bruska, velký plastový kontejner na odpad, schůdky pro úklid, mobilní
telefon, skříňky na klíče – vše v celkové hodnotě 52.099,-- Kč.
Pro potřebu školní jídelny: varná konvice, vysavač, kávovar a mixér – vše za 6.151,-- Kč.
Dále byl zakoupen program SMILE na zpracování ŠVP za 16.000,-- Kč.
Celkem byl nakoupen majetek za 205.759,-- Kč.
V oblasti investic a velké údržby byla v tomto období realizována na domově mládeže
výměna části oken v hodnotě 161.349,-- Kč a nové vchodové dveře za 47.669,-- Kč.
Provedené opravy a údržba:
Škola:
kotel a ohřívač vody
PC, kopírky, tiskárny
oprava okapů

8.425,-- Kč
24.098,-- Kč
1.180,-- Kč

Cvičné kuchyně a dílny: malování
oprava kotlů
žehlící a šicí technika
myčka
ZTI

1.414,-- Kč
8.238,-- Kč
10.980,-- Kč
2.070,-- Kč
16.627,-- Kč

Školní jídelna:

6.330,-- Kč
7.000,-- Kč
9.774,-- Kč
2.507,-- Kč
1.874,-- Kč
10.122,-- Kč

kotel
lednice
konvektomat
výtah
robot
malování

Domov mládeže: křovinořez
střecha

1.149,-- Kč
3.030,-- Kč

OP Jateční:

3.026,-- Kč
3.176,-- Kč

podlaha garáže
kotel

Osobní auto Fabia
Auto na dopravu žáků NISSAN
Přívěs

1.600,-- Kč
29.764,-- Kč
5.394,-- Kč

Celková hodnota oprav a běžné údržby:

157.778,-- Kč

V průběhu hlavních prázdnin byla prováděna úprava šaten – oprava zdiva, rekonstrukce
osvětlení a vybavení šatními skříňkami. Dále byla provedena rekonstrukce učebny č.2 –
zrušení nadbytečných dveří, oprava zdiva, odstranění obkladů, výměna parapetů a výměna
radiátorů. Vymalována byla učebna č. 5 a č. 6, v budově školy byly provedeny nátěry
dveří a zárubní. V půdních prostorách byl proveden postřik podbití proti dřevokazným
škůdcům a vyměněny čtyři poškozené trámy. Byla provedena oprava a vyčistění okapů a
posouzena nutnost provedení klempířských prací.
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3. Průběh školního roku 2008/2009 – organizace a hlavní akce

Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

v pondělí 1. září 2008
ve čtvrtek 31. ledna 2009
v úterý 30. června 2009

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

27. 10. 2008 a 29. 10. 2008
22. 12. 2008 - 2. 1. 2009
30. 1. 2009
23. 2. - 1. 3. 2009
9. 4. - 10. 4. 2009

Další organizační termíny a akce školy:
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
Únor

Březen

Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ
Návštěva veletrhu stavebnictví Praha – For-Arch 2008
Běh Emila Zátopka
Sbírka Bílá pastelka
Ex-Plzeň
Kino Planá - film Tobruk
Exkurze do hotelů v Mariánských Lázních
Divadlo Na Fidlovačce – Balada pro banditu - Praha
Návštěva Proficentra v Plzni
Burza škol v Chebu
Prezentace školy v Tachově - Kam na školu, kam do učení?
Rodičovské schůzky, volby do školské rady
Prezentace školy v Chebu – Burza škol
Den otevřených dveří a porada výchovných poradců
Mikulášská besídka v Milířích
Exkurze do MŠ
Kino Planá – film Tajemství krve (o dr. Janském)
Turnaj ve stolním tenisu
Vánoční prodejní výstava prací žáků
Závěrečná schůze pracovníků školy a vystoupení pěveckého sboru
Dětského domova Planá
Exkurze do prádelny v Chodové Plané
Exkurze do Nemocnice následné péče Svatá Anna
Pololetní prázdniny – učitelé školení ŠVP
Zajištění souvislé praxe žáků oboru Provoz služeb
Jarní prázdniny
Přednášky: Sex, AIDS, vztahy, závislosti (p. Pospíšil)
Návštěva exkluzivních hotelů v Mariánských Lázních
Účast žáků na soutěži v Horšovském Týně
Přednáška pro dívky „S tebou o tobě“ (pí Kalátová)
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Účast žáků na soutěži v Hostouni
Exkurze Tachov – firma Grammer
Duben

Květen

Červen

Charitativní sbírka Srdíčkový den
Velikonoční třídenní prodejní výstava pro veřejnost
Návštěva Ústavu pro mentálně postiženou mládež v Milířích
Soutěž Krušovické čepování v Karlových Varech – VIII. ročník
Přednáška: Sex, AIDS a vztahy – pan Pospíšil
Burza knih pro veřejnost na MěÚ v Plané
Přednášky: Úřad práce + Armáda – pan Struček
Třídní schůzky – konzultační odpoledne
1. kolo přijímacího řízení
Mezinárodní sportovní setkání v Mariánských Lázních
Přednášky: Úřad práce + Armáda – pan Struček, prapor. Tlsták
Charitativní sbírka Květinový den
Exkurze v Mariánských Lázních – Oděva a čistírna prádla
Přednášky: závislosti – pan Pospíšil
Beseda se zástupci firmy HASIT – odv Jateční
Exkurze v Mariánských Lázních – hotely Krakonoš, Koliba, jízdárna
Přednáška o kosmetice
2. kolo přijímacího řízení
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
Zájezd pro žáky školy do Bečova nad Teplou
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 – architektura RD, přehlídka dravců, exkurze v obchodech a
supermarketech, průzkum trhu, látky v obchodech, kreslení v terénu, nátěry plotů, stavba
nádraží, návštěva stavební firmy Vonex, návštěva rozhledny, exkurze v Chodové Plané,
na Svaté Anně, sledování výlovu rybníka 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
2007/08 2008/09

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Podnikání – denní forma

64-41-L/524

60

ne

ano

Podnikání – dálková forma

64-41-L/524

80

ano

ano

Technickohospod. a správní činnosti –
denní forma

63-42-L/502

60

ne

ne

Technickohospod. a správní činnosti –
dálková forma

63-42-L/502

60

ne

ne

Obchodník

66-41-L/008

136

ne

ne

Provoz služeb

69-53-H/003

90

ano

ano

Krejčí

31-58-H/001

45

ne

ne

Čalouník

33-59-H/001

45

ne

ne

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

ano

Praktická škola dvouletá

78-62-C/002

20

ne

ne

Praktická škola jednoletá

78-62-C/001

10

ne

ne
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Počet tříd a žáků (včetně žáků závěrečných ročníků)

Kód a název oboru

63-41-L/524
Podnikání (denní studium)
63-41-L/524
Podnikání (dálkové studium)
69-53-H/003
Provoz služeb

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2008
2009

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2008
2009

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

28

24

28

24

1

24

27

22

X

X

1

22

62

60

62

60

3

20

33-56-E/001
Truhlářské práce

4

5

4

5

0,5

10

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

33

35

33

35

3

11

36-67-E/001
Zednické práce

12

10

12

10

1

11

62

53

62

53

4,5

13

27

26

27

26

2,5

11

6

3

6

3

0,5

9

SOU

117

106

90

84

5

22

OU

144

132

144

132

12

12

škola

261

238

234

216

17

15

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 17 tříd byly v tomto školním roce čtyři třídy víceoborové:
1. ročník:
kuchařské práce + zednické práce, truhlářské práce + šití prádla
2. ročník:
kuchařské práce + pečovatelské práce
3. ročník:
kuchařské práce + zednické práce.
Do oboru kuchařské práce je přijímán počet žáků, ze kterého vznikne 1 a ½ třídy. Tato
polovina třídy je pak doplňována žáky takových oborů, které nejsou zcela naplněny.
Z přehledu je patrné, že velmi klesá zájem chlapců o obor truhlářské práce, již dlouhou dobu
zaznamenáváme pokles zájmu 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
2008
studia
2009
studia

Kód a název oboru

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

27

DK

23

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

25

DK

C/ Údaje o pracovnících školy
1. Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2008/2009
Na SOU v Plané bylo ve šk. r. 2008/2009 zaměstnáno 47 pracovníků. Z toho:
pedagog. pracovníci
31
administrativní pracovnice
4
vedoucí ŠJ
1
kuchařky
5
uklízečky
5
údržbáři
1
Z celkového počtu 47 pracovníků bylo:
mužů
žen
učitelé
vychovatelé DM
provozní pracovníci

12
35
29
2
16

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

Výchovná poradkyně
Metodik prevence:
Koordinátor ICT:

Ing. Sylva Kapolková
Mgr. Josef Svoboda
Ing. Drahuše Šefčíková
Jindřich Kovárník
Alena Němečková
Jiří Popelka
Marcela Hnízdilová
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
7
40 – 50 let
12
50 – 60 let
18
nad 60 let
8
průměrný věk ped. pracovníků

50 let

Pracující důchodci:
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Pedagogický sbor 2008/2009
Václav Batěk
Věra Bečičková
Silvie Biroščáková
Eva Borská
Ing. Luboš Bublík
Jaroslav Devera
Hana Doležalová
Bc. Iva Holá
Mgr. Anežka Chládková
Andrea Ječmenová
Jitka Jílková
Dana Jirkovská
Josef Kadlec
Mgr. Ondřej Kánský
Ing. Sylva Kapolková
Eva Kašparová
Jindřich Kovárník
Mgr. Martina Němečková
Bc. Petra Pechová
Mgr. Miroslav Pelán
Ladislava Petříková
Mgr. Helena Popelková
Marie Slepičková
Mgr. Josef Svoboda
Ing. Drahuše Šefčíková
Vladimíra Šenkapoulová
Ivan Urban
Milada Váchová
Václav Zahradník

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

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:
Jiří Popelka
vedoucí vychovatel
Jindřiška Krynická
vychovatelka
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Stav k 30. 6. 2009
Počet pracovníků
celkem

Počet pdg. pracovníků Průměrná
se vzděláním
délka
pedagog.
fyzický přepočtený fyzický přepočtený VŠ
SŠ
Vyuč.
praxe
47

45,149

Z toho počet pdg.
pracovníků

30

29,541

11

15

4

13,8

Počet pdg.
pracovníků
splňujících
pdg.
způsobilost
11

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, očekává se, že termín bude odsunut o dalších pět let, tj.
povinnost doplnit si vzdělání do 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:
Počet zúčastněných pedagogů:
akce KCVJŠ a jiných akreditovaných středisek
akce organizované školou: školení – program SMILE
tvorba ŠVP – pí Pavlíčková

37 akcí
38 pedagogických pracovníků
všichni pedagog. pracovníci
všichni pedagog. pracovníci

Během školního roku se učitelé vzdělávali u 12 různých subjektů, respektive v 7 různých
městech mimo Planou. Nejvíce akcí absolvovali naši pedagogové u KCVJŠ Plzeň dohromady 30. U dalších 7 subjektů se konaly zbývající akce. Některé akce byly na 2 až 4
hodiny v průběhu dopoledne nebo odpoledne, 16 x strávili učitelé na dalším vzdělávání celý
den, 1 x to byly 3 dny.
Na SOU Planá proběhly dvě akce:
29. 10. 2008 v době podzimních prázdnin bylo zorganizováno školení v učebně výpočetní
techniky k seznámení s programem SMILE pro tvorbu ŠVP – vedl ho tvůrce programu pan
Mgr. Petr Pelikán, který přijel až z Ostravy.
30. 1. 2009 v době pololetních prázdnin se konal v budově školy seminář pro učitele „Jak
vytvořit ŠVP“. Seminář zajišťovala lektorka Mgr. Pavlíčková z Plzně.
Obsah dalších vzdělávacích akcí:
rámcové vzdělávací programy – školní vzdělávací programy
školení ICT koordinátorů
školení správce sítě
seminář ke školství
odborné semináře pro učitele dle oborů – sociální oblast, právo, ekonomika, účetnictví,
obchodní korespondence, prevence, estetická výchova a další.
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Finanční náklady vynaložené na DVPP:

40.470,-- 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 28.937,-- Kč,
v pedagogické knihovně máme celkem 1255 knih v hodnotě 111.901,-- Kč.

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 2008/2009 řádně pokračovali ve studiu:
Jitka Jílková
DPS na pedagogické fakultě ZČU Plzeň
Silvie Biroščáková DPS na pedagogické fakultě ZČU Plzeň
Ladislava Petříková nástavbové studium v ISŠ Stod
Iva Holá
bakalářské studium na VŠ hotelové v Praze
Petra Pechová
bakal. studium na technologické fakultě Univerzity T. Bati ve Zlíně
Ing. Šefčíková
rozšiřující studium speciální pedagogiky na ZČU v Plzni
Bc. Pelán
magisterský studijní program na ZČU v Plzni
Ve školním roce 2008/2009 studium řádně ukončili:
Iva Holá
získala titul Bc. na VŠ hotelové v Praze
Petra Pechová
získala titul Bc. na technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně
Bc. Pelán
získal titul Mgr. v magisterském studijním programu na ZČU v Plzni

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
Pokračování v započatém studiu: pí Biroščáková, Jílková, Petříková, Šefčíková
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 pouze 8,9 %, z 556 h odučeno 49,5 h neaprobovaně. Máme
dostatek odborníků se středoškolským vzděláním, vysokoškolské vzdělání však má pouze 11
učitelů z 29.

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

Kód a název oboru

Počet
přihlášených
žáků celkem

Počet žáků
přijatých celkem
k 31. 8. 2008

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

*
Z toho
Počet tříd víceoborové
třídy

1. kolo

další
kola

16

17

31

0

1

0

-

-

-

-

-

-

69-53-H/003
Provoz služeb

11

3

14

0

1

0

33-56-E/001
Truhlářské práce

4

0

4

0

1

0

36-57-E/005
Malířské a natěr. práce

9

2

11

0

1

0

36-67-E/001
Zednické práce

6

2

8

0

0,5

0,5

65-52-E/001
Kuchařské práce

22

2

24

0

1,5

0,5

69-55-E/005
Pečovatelské práce

14

0

14

0

1

0

31-59-E/002
Šití prádla

3

2

5

0

0,5

0,5

Celkem

85

28

111

0

7

2

64-41-L/524
Podnikání - denní
64-41-L/524
Podnikání - dálkové
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Souhrn přijímacího řízení do 1. ročníku v denní formě studia (stav k 31.8.2008)

Součást

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

SOU
OU
celkem

27
58
85

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem
k 31. 8. 2008

20
8
28

45
66
111

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

0
0
0

0
0
0

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

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

22

12

Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2009)
Počet evidovaných
Dosud nepracovali
absolventů

Kód a název oboru
63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník
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

2
1
4
2
6

1
0
2
0
1

2

0

2

1

Celkem

19

5

V roce 2007 vykonalo závěrečnou zkoušku 82 žáků a v roce 2008 vykonalo závěrečnou
zkoušku 48 žáků. Celkem v těchto dvou letech opustilo školu 130 absolventů. K 30. 4. 2009
bylo na Úřadě práce v Plzni evidováno 19 uchazečů z řad našich absolventů, z toho dosud
nepracovalo 5 absolventů. Proti předcházejícímu období došlo k nárůstu nezaměstnaných
absolventů, souvisí to s celkovým vysokým nárůstem nezaměstnaných v regionu Tachov.
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E/ Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
( včetně závěrečných ročníků )

%

SOU

OU

Celkem

SOU

OU

Celkem

112
4
91
7
10

135
15
103
4
13

247
19
194
11
23

X
4
81
6
9

X
11
76
3
10

X
8
78
5
9

Žáci vyloučení ze studia v průběhu
hodnoceného škol. roku

-

3

3

0

2

1

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

8

15

23

7

11

9

Žáci celkem (k 30. 6. 2009)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni

Výsledky závěrečných zkoušek
Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

22

6

16

0

1

0

0

0

0

0

9

2

7

0

1

4

1

3

0

0

20

5

14

1

0

6

1

5

0

0

2

0

2

0

0

Celkem OU

41

9

31

1

1

Celkem škola ZZ

63

15

47

1

2

Součást – kód a název oboru

Závěrečná zkouška SOU:
69-53-H/003
Provoz služeb
Závěrečná zkouška OU:
33-56-E/001
Truhlářské práce
36-57-E/005
Malířské a natěračské práce
36-67-E/001
Zednické práce
65-52-E/001
Kuchařské práce
69-55-E/005
Pečovatelské práce
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

11.703

103

312

2,8

7

OU

12.197

90

534

3,9

10

celkem

23.900

96

846

3,4
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Vzrostl počet hodin omluvené absence, poklesl počet hodin neomluvené absence. Vzrostl
počet hodin neomluvené absence na SOU, výrazně poklesl počet hodin neomluvené absence
na OU.
Na odborném učilišti zásadním způsobem ovlivnila vysoký počet neomluvených hodin třída
M2. – celkem 295 neomluvených hodin, P1.S – 255 neomluvených hodin a K1.Z 105
neomluvených hodin. Ze 17 tříd bylo jen 6 tříd, kde byla nulová neomluvená absence.
V ostatních třídách se NA pohybovala v rozmezí 11 až maximálně 44 hodin na třídu za celý
školní rok. Pokud neomluvená absence přesáhla u jednoho žáka10 hodin, byla svolána
výchovná komise.

F/ Hodnocení výsledků výchovného poradenství
V září 2008 poskytla naše škola prostory v areálu domova mládeže pro jednání
výchovných poradců základních a středních škol tachovského okresu. Tento seminář
pořádala Okresní pedagogicko-psychologická poradna Tachov. Přítomni byli zástupci
úřadu práce a armády (rekrutačního střediska). Jednání bylo obsahově velmi pestré.
I v letošním roce byla prvořadým problémem nadměrná absence žáků, mnohdy
neomluvená. 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. Výchovných komisí bylo v tomto školním roce svoláno
29. V této souvislosti byly řešeny i případy, kdy vlivem hospodářské krize nemají některé
rodiny pro děti dostatek financí na jízdné do školy.
V rámci výchovného programu se opět uskutečnily besedy na téma sexuální výchova a
partnerské vztahy. Tyto besedy, vedené panem Pospíšilem, jsou vždy velmi kladně
hodnoceny pedagogy i žáky.
V tomto školním roce jsme se tradičně zapojili do charitativních akcí Bílá pastelka a
Květinový den. Poděkování patřilo dívkám ze všech tří ročníků oboru Provoz služeb a ze
3. ročníku oboru Pečovatelské práce.
Stále stagnuje vydávání časopisu Šprt. Opět se podařilo vydat pouze jedno číslo za celý
školní rok.
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Nadále trvá vzájemná velmi dobrá spolupráce s OSPOD Tachov. 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, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově a dalšími institucemi,
zabývajícími se péčí o mládež.

Den otevřených dveří - 27. listopadu 2008
V rámci dne otevřených dveří se opět konal seminář výchovných poradců základních škol.
Na semináři jsou účastníci informováni nejen o nabídce oborů pro příští školní rok, ale
mohou zjistit, jak si jejich bývalí žáci vedou ve zvoleném oboru. Semináře se pravidelně
účastní výchovní poradci z blízkých i vzdálenějších základních škol.

Ukázka výuky odborného
kreslení žáků oboru
malířské a natěračské práce

Estetická výchova – provoz služeb

Výsledek činnosti
žáků oboru provoz služeb
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Ukázka prostírání
slavnostní tabule:
obor kuchařské
práce

Zájezd do Bečova nad Teplou
24. června 2009 byl uspořádán pro zájemce ze všech oborů zájezd do Bečova nad Teplou.
Zajištěna byla prohlídka zámku a zejména relikviáře sv. Maura. Po prohlídce následovala
procházka na Šibeniční vrch, vzdálený asi 1,5 km nad městem. Z místa bývalých poprav
byla krásná vyhlídka na krajinu a úžasný pohled na zámek v údolí.
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Srdíčkový den
6. dubna 2009 se žáci školy již tradičně zapojili do charitativní akce občanského sdružení
Život dětem pod názvem Srdíčkový den. Tímto jsme přispěli dětským oddělením
nemocnic částkou 10.342,-- Kč, vybranou od plánských občanů.
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Květinový den
13. května 2009 proběhl třináctý Květinový den. Jako tradičně se i naše škola Českého
dne proti rakovině zúčastnila. Studentky oborů Provozu služeb a Pečovatelské práce
prodávaly 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. Tentokrát byla sbírka určena na léčbu a výzkum karcinomu
tlustého střeva. Děvčata celkově vybrala částku 6. 620,-- korun.
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G/ Údaje o mimoškolních aktivitách
Žáci školy se aktivně zapojili do třídění odpadu a získali Certifikát jako doklad o zapojení
do školního recyklačního programu „Recyklohraní“.
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Tradiční je již i Vánoční prodejní výstava prací žáků a s ní spojené aktivity: prostření
tabulí včetně vánoční výzdoby, prodej baleného vánočního pečiva a perníků, prodej
čerstvých vánoček, dále prodej vánočních ubrusů, šál, zástěrek a chňapek, prostírání a
svícnů.
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Velikonoční prodejní výstava
Ve dnech 6. - 8. 4. 2009 připravili vyučující spolu s žáky školy opět Velikonoční prodejní
výstavu prací oborů kuchařské práce, pečovatelské práce, šití prádla a provozu služeb.

Žáci při hodinách odborného výcviku a estetiky zhotovili výrobky, které nabídli k prodeji tentokrát v prostorách Domova mládeže v Bezdružické ulici a ve vestibulu OD Hraničář. 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, také chňapky, polštářky a
hračky. Dále drobné výrobky jako jsou pomlázky, věnečky, dekorace na stůl, sádrová
malovaná vajíčka a zápichy z netradičních materiálů s velikonoční tematikou. Všechny
výrobky nadchly svou originalitou.
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Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si a inspirovat se ukázkami svátečně
prostřených tabulí v barvách jara.
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Akce „EL KONDOR PADE“
Výchovná poradkyně zorganizovala v rámci školy sběr už neplatných 50-ti haléřů s cílem
přispět na výstavbu voliéry pro kondory v plzeňské ZOO. Akce se setkala s velkým
zájmem a zástupci zoologické zahrady byl dne 2. dubna 2009 předán příspěvek ve výši
1.604, 50 Kč. Žáci přinesli celkem 3209 ks neplatných padesátihaléřových mincí.

Svátek sportovců
6. května 2009 jsme se zúčastnili s našimi nejlepšími sportovci tradičního setkání tří
družebních škol – Středního odborného učiliště Planá, Hotelové školy Mariánské Lázně a
Berufsschule Wiesau, SRN. Letos se konalo sportovní klání v lehlé atletice a kolektivních
míčových hrách v Mariánských Lázních. Byli jsme sice méně úspěšní než v loňském roce,
neobhájili jsme prvenství, ale i druhé místo je pěkné. Když uvážíme, jak malá je naše
škola v porovnání s Hotelovou školou Mariánské Lázně (cca 900 žáků) a Berufsschule
Wiesau (cca 1500 žáků), musíme výsledky našich reprezentantů náležitě ocenit. Celkově
v atletice nasbírali 8 medailí. Zasloužili si pochvalu nejen za velmi dobré sportovní
výkony, ale i za vzorné vystupování a chování.
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Exkurze do hotelů
V druhém březnovém týdnu navštívili žáci třídy K1.A v rámci plánované exkurze hotelové
provozy v Mariánských Lázních, a sice hotel Esplanade a hotel Villa Butterfly. Žáci měli
možnost porovnat ubytování v různých typech pokojů, prohlédli si odbytová střediska a
seznámili se s jednotlivými procedurami a doplňkovými službami pro hotelové hosty. Pokud
v prvním ročníku prokáží kvalitní výsledky na odborném výcviku, mohou v uvedených
hotelech vykonávat od druhého ročníku svou odbornou praxi. Možnost pracovat ve
špičkovém hotelu je pro žáky jistě výrazným motivačním faktorem.

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, školní jídelnou a pracovištěm odborného
výcviku v Jateční ulici.
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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 v odborné učebně i ve studovnách na domově mládeže
Hromadné objednávání učebnic na základě jejich objednávky
Zapůjčování učebnic, knih, audio a video nosičů, CD nosičů
Zapůjčování lyží a vybavení na LVVK
Poskytování odborných konzultací dle zájmu žáků
Informace 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 1491 knih. V letošním školním roce byla tato
sbírka rozšířena o dalších 28 titulů. Hodnota knih v žákovské knihovně je v celkové výši
65.641,-- Kč.

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 63
žáků. K závěrečným zkouškám postoupilo 61 žáků, z toho jeden žák u ZZ neprospěl.
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Písemná část závěrečné zkoušky – klid, soustředění, ………….

Praktická část závěrečné zkoušky – obor provoz služeb
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Součástí zkoušky z vaření je i příprava
slavnostní tabule pro pozvané hosty.
Na ukázce téma: plody moře

Odbornou komisi tvoří učitelky odborného výcviku
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Slavnostní předávání výučních listů
Dne 26. června 2009 bylo v kostele Petra a Pavla slavnostně předáno 60 výučních listů.
V letošním roce poprvé převzali žáci spolu s vysvědčením o vykonání 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.
Při slavnostním předávání výučních listů bylo předáno také jedno stipendium.
Stipendium získal Pavel Ent, absolvent oboru malířské a natěračské práce, který jako
jediný v tomto školním roce splnil podmínku pro jeho přiznání. Stipendijní řád uvádí, že
žák musí dosáhnout při každém hodnocení na vysvědčení za celou dobu studia hodnocení
„prospěl s vyznamenáním“ a stejné hodnocení musí mít i na vysvědčení o závěrečné
zkoušce. Jediný Pavel Ent těmto kritériím vyhověl a za svoji snahu a píli převzal z rukou
ředitelky školy odměnu ve výši 5.000,-- Kč.

Poslední přípravy před
slavnostním
zahájením
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Připravit…..

pozor……
a jdeme!!!!

Představení absolventů rodičům a hostům
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Převzetí důležitých dokumentů

Ještě poděkování
rodičům a učitelům

Rodiče, příbuzní, přátelé a
známí prožívají společně se
žáky tento životně důležitý
radostný okamžik
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Zbývá už jen popřát a pořádně
to oslavit

na závěr slzy loučení…..
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Důležitý dokument, který by měl usnadnit absolventům uplatnění na trhu práce
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H/ Výsledky soutěží
Nečekali jsme hosty
18. března 2009 se žákyně prvního ročníku třídy K1.A úspěšně zhostily soutěže
s gastronomickou tematikou pořádané OU a PrŠ v Horšovském Týně. Téma letošního ročníku
mělo název Nečekali jsme hosty a úkolem soutěžících bylo připravit dva druhy chlebíčků a
dva druhy dezertů, vždy po čtyřech kusech od každého druhu. Ze třídy Kl.A získala Petra
Postlová a Simona Trávníčková první místo a Šárka Pokorná s Monikou Burianovou třetí
místo. Svým přístupem k soutěži děvčata dokázala, že jsou zdatnou konkurencí ostatním
školám s gastronomickými obory.
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Zámecký rendlík
Ve dnech 25. – 27. března 2009 soutěžilo družstvo ve složení Blažena Štrosová a Lada
Hoidarová (obě obor provoz služeb) v Hostouni o „Zámecký rendlík“. Přípravu a doprovod
na soutěž zajistila pí Petříková. Soutěžilo 8 družstev, vyhodnoceno bylo první až třetí místo,
na dalších místech nebylo určeno pořadí. Svým přístupem a svou soutěživostí však naše
děvčata v silné konkurenci obstála a obdržela ocenění ředitele školy.

Krušovické čepování
Dne 2. dubna 2009 se v Karlových Varech na Krušovickém čepování bojovalo o titul „Princ
výčepních“. Žáky Vítězslava Maňáka, Daniela Wernera a Marii Ertelovou (všichni 2. ročník
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kuchařské práce) připravovala pí Šenkapoulová. V letošním ročníku však nebyli naši žáci tak
úspěšní, jako v letech předchozích. Zúčastnilo se pět soutěžících družstev a my jsme obsadili
5. místo.
Jarní trojboj
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. Květa Zaoralová N1.D
chlapci
1. Rudolf Kojma
K3.A
2. Iveta Molčanová N1.D
2. Pavel Ent
M3.
3. Renáta Foltínová P2.S
2. Jan Kováč
K3.Z
2. Jindřich Mansfeld N1.D
Výsledky byly zveřejněny na školní sportovní nástěnce, vítězové byli odměněni věcnými
cenami.
SUSO - Karlovy Vary
V Karlových Varech se ve dnech 18. a 19. června 2009 konal již 13. ročník „Soutěže učňů
stavebních oborů“ při stavebním veletrhu FOR ARCH. Soutěže v oboru „zedník“ se
zúčastnilo 7 družstev. Konkurence byla opravdu silná. Soutěžili žáci ze SPŠ strojní a stavební
Tábor, SŠ Vimperk, SOU stavební Plzeň, ISŠ Cheb, ISŠ Sokolov a SOŠ Stavební Karlovy
Vary. Naši školu reprezentovali žáci 1. ročníku oboru zednické práce Martin Kopřiva a Denis
Kočí. Umístili se na 5. místě a jejich cílem je zúčastnit se příštího ročníku a postoupit na
vyšší příčku.

Malá kopaná
Již 5. ročník turnaje v malé kopané se konal v červnu 2009 v Hostouni. Naši chlapci pod
vedením p. Kovárníka již potřetí obhájili prvenství a opět si přivezli putovní pohár za
1. místo. Soupeři jim byli hoši z Horšovského Týna, Plzně a Hostouně.
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I/ Činnost dalších úseků školy
Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku
30 žáků, z toho 22 dívek
Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2008
27 žáků
Počet ubytovaných žáků se proti loňskému roku nepatrně navýšil, proto opět pracovaly na
domově mládeže dvě výchovné skupiny pod vedením dvou vychovatelů. Poklesl však 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.
Byly organizovány besedy s filmy k drogové problematice. Poklesl zájem o znalostní soutěže,
větší zájem byl o drobné soutěže a to ve stolním tenise, v křížovkách, doplňovačkách a
hádankách. I v tomto roce bylo zájemcům umožněno využívat posilovnu. Mezi nejdůležitější
společenské, výchovné a kulturní akce patří: návštěva hornického muzea v Plané, návštěva
galerie ve věži, účast na večerním běhu Planou, návštěva bazénu v Mariánských Lázních
spojená s prohlídkou města.
V jarních měsících proběhla dobrovolná brigáda v areálu domova mládeže, byl proveden jarní
úklid. Žáci se aktivně zapojili i do třídění odpadů, zejména třídění plastů a papíru.
Během roku byly řešeny výchovné problémy, kouření žáků na pokojích, v jednom případě
požití alkoholu i pozdní příchody z vycházek.
Zájem rodičů navštívit domov mládeže se mírně zlepšil. V letošním roce přicházelo více
rodičů informovat se na své děti.
Zabezpečení doplňkové činnosti na domově mládeže:
Kapacita domova mládeže není plně využita žáky. K získání dalších prostředků na provoz
budovy je nutné zabývat se doplňkovou činností v oblasti ubytovacích služeb pro cizí hosty.
V roce 2008 byl snížený zájem o ubytování, výrazně se zlepšil od druhého čtvrtletí 2009, kdy
stoupl zájem o ubytování z důvodu provádění rozsáhlé rekonstrukce železničního koridoru.
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Činnost školní jídelny
Provoz školní jídelny zajišťovaly pod vedením vedoucí ŠJ čtyři kuchařky. Provoz byl od
pondělí do neděle dvousměnný. Pracovnice měly úvazky rozděleny na hlavní a doplňkovou
činnost. V rámci hlavní činnosti zajišťovaly stravování pro žáky a zaměstnance školy,
v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. Denně připravovaly cca 130 snídaní a svačin, 200
obědů (výběr ze dvou jídel) a 130 večeří. Z tohoto počtu bylo přibližně 20 snídaní, obědů a
večeří určeno pro žáky školy, ostatní jídla se expedovala do nemocnice následné péče Svatá
Anna, pro Pečovatelskou službu Planá a pro další cizí strávníky, stravující se přímo v jídelně.
Příjmy z doplňkové činnosti pokrývaly náklady na provoz ŠJ, protože z rozpočtu, jehož výše
se odvíjí od počtu stravovaných žáků, by nebylo možné provoz zajistit. Kromě běžné činnosti
zajišťovaly pracovnice školní jídelny občerstvení i na další mimořádné akce, např. schůzi
všech pracovníků školy, hostiny při různých příležitostech – oslavy narozenin, svatby,
pohřby, srazy organizovaných spolků apod. Zisk byl využit ve prospěch hlavní činnosti školy.
Pracovnice ŠJ pravidelně denně sledovaly hodnoty kritických bodů, týdně vyhodnocovaly
spotřebu sledovaných potravin ve spotřebním koši.
Bylo dbáno na obnovu a údržbu zařízení kuchyně. Drobný inventář byl obnovován průběžně.
Na jaře 2009 byla celá školní jídelna včetně chodeb vymalována.
Ve školní jídelně byly prováděny namátkové kontroly pracovníky Krajské hygienické stanice,
nebyly shledány žádné závažné závady.
Je velká škoda, že kolektiv pracovnic školní jídelny ukončil ke dni 31. 8. 2009 svoji činnost.
Největší odběratel stravy – Nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané nám dala výpověď
ze smlouvy o dodávce jídel a vyhlásila výběrové řízení na nového dodavatele. Podmínkou
výběrového řízení bylo dodávání stravy v jednotlivých nových termoportech pro každého
pacienta samostatně. V našich silách nebylo možné tento způsob expedování stravy zajistit,
byli jsme proto donuceni okolnostmi provoz ŠJ ukončit. Prostory školní kuchyně jsou od 1. 9.
2009 na návrh Krajského úřadu PK pronajímány firmě Stravbyt, s. r. o. Tato firma vyhrála
výběrové řízení na dodavatele stravy pro nemocnici Svatá Anna, přestože do dnešního dne,
tedy začátek měsíce října 2009 dodává jídlo ve starých várnicích a teprve v nemocnici
dochází k jeho porcování na talíře pro jednotlivce. Současně dodává jídlo i firmě Stravbyt,
školní jídelny, která zajišťuje stravování pro žáky ubytované na domově mládeže.
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Činnost ekonomického úseku
Činnost ekonomického úseku zajišťovaly 3 pracovnice – vedoucí EÚ, mzdová účetní a
finanční účetní. K 31. srpnu 2009 ukončila pracovní poměr výpovědí z důvodu nadbytečnosti
finanční účetní. Její pracovní náplň byla částečně rozdělena mezi stávající pracovnice.
Důvodem k výpovědi bylo výrazné omezení doplňkové činnosti a částečně i hlavní činnosti od 1. 9. 2009 již škola neprovozuje školní jídelnu (jak bylo uvedeno výše).
Náplň činnosti ekonomického úseku byla zaměřena na dodržování předpisů v oblasti
účetnictví a mezd, na hospodárné využívání přidělených finančních prostředků na přímé a
provozní výdaje školy a rovněž na zdokonalování znalostí v oblasti využívání výpočetní
techniky, elektronického bankovnictví, elektronického zpracování účetních výkazů i systém
zpracování evidenčních listů zaměstnanců. Tyto moderní formy práce vyžadují od pracovníků
zvýšené úsilí. 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. Školení v oblasti DPH, které se konalo v Plzni, se v září
2008 zúčastnila finanční účetní. Další školení v Plzni o rozpočtových pravidlech absolvovala
v dubnu 2009 vedoucí ekonomického úseku. Mzdová účetní absolvovala v září 2008 rovněž
školení v Plzni na téma zdravotní pojištění, sociální pojištění a nemocenské dávky,
v listopadu absolvovala pravidelný třídenní seminář v Klatovech a v červenci 2009 byla opět
v Plzni na školení týkající se slev na sociálním pojištění.

Vnitřní kontrolní činnost:
Ředitelkou školy byl vydán pokyn č. 1/2008-2009 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 19. ledna 2009 byla provedena vrchním inspektorem Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, územní odbor Tachov komplexní požární kontrola dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolou nebylo zjištěno porušení obecně
závazných předpisů, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

J/ Údaje o výsledcích inspekce
Dne 18. 6. 2008 vykonala ČŠI kontrolu ukončování středního vzdělávání závěrečnou
zkouškou. Ke kontrole byl vybrán obor vzdělání 69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a
sociálních zařízeních – pečovatelské práce. Kontrolou bylo zjištěno pouze pochybení
v nedodržení termínů oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky. Jiné závady zjištěny

45

nebyly. Dne 30. září 2008 pracovníci ČŠI provedli následnou kontrolu přijetí opatření
k odstranění nedostatku, který byl zjištěn dne 18. června 2008. Bylo konstatováno, že lhůty
k oznámení hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky žákům a celkové hodnocení pro
školní rok 2008/2009 jsou v souladu s vyhláškou.
Řešení stížností
Ve školním roce 2008/2009 nebyla řešena žádná stížnost.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2008/2009 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. Vždy nás potěší kladné
ohlasy na naši práci či na práci a chování našich žáků.
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K/ Údaje o hospodaření školy
V roce 2008 byly škole poskytnuty 2 druhy dotací:
1. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady 12.328.000,- Kč
2. Dotace Plzeňského kraje na provozní výdaje ve výši 4.060.000,- Kč
Dále byl stanoven závazný ukazatel, tj. limit počtu pracovníků celkem 33,89 přepočtený stav.

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, tj. limit počtu pracovníků celkem 37,46 přepočtený stav.

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.

Příjmy (kalendářní rok 2008)
Hlavní činnost

Dotace na přímé výdaje
Dotace na provozní výdaje
Pronájem majetku kraje
Ostatní příjmy
Příjmy z doplňkové činnosti
Příjmy celkem

Doplňková činnost

12 328
4 060
26
1 287
17 701
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Celkem
12 328
4 060
26

39
5 875
5 914

1 326
5 875
23 615

Výdaje (kalendářní rok 2008)
Hlavní činnost

Investiční
Neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz. poj.)
- provozní náklady
energie

Doplňková činnost

374
17 540
12 403
8 601
148
3 230
11
44
369
5 137
1 130
403
104
508

opravy a údržba nemovitého majetku

nájemné
odpisy majetku

Celkem

5 753

374
23 293

X
1 306
75
512

12 403
9 907
223
3 742

6
3 854
542
55
27
167

44
375
8 991
1 672
458
131
675

V přímé dotaci uvedeno i čerpání dotace z rozvojového programu „Zvýšení nenárokových
složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu
jejich práce“, která byla poskytnuta ve výši 75 tis. Kč (na platy 55 tis. Kč a související
zákonné odvody 20 tis. Kč).
V nákladech na učební pomůcky je zahrnuto i předplatné za tisk pro výuku a knihy do
knihovny.
Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2008 (v Kč):
Hlavní činnost
160 374,88

HV před zdaněním
daň
HV po zdanění

Doplňková činnost
164 561,98
3 120,00
161 441,98

160 374,88

CELKEM
324 936,86
3 120,00
321 816,86

Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k 31. 12. 2008 v tis. Kč)
Fond odměn

Fond rezervní

Fond investiční

HV

Závazky

CELKEM

282,42

434,52

1 215,31

321,82

1 426,70

3680,77

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008

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

Celkem Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

324 936,86
321 816,86
321 816,86
256 783,86
65 033,00

160 374,88
160 374,88
160 374,88
127 629,88
32 745,00

164 561,98
161 441,98
161 441,98
129 153,98
32 288,00
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Závěr:
Snahou všech pracovníků ve školním roce 2008/2009 bylo zajistit bezproblémových chod
školy a školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny. 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 nejistá. To si plně uvědomujeme, a proto musíme neustále hledat nové
perspektivy, volit nové metody a formy, abychom svou existenci obhájili.
Je nám líto, že jsme neudrželi provoz školní jídelny, jak již bylo popsáno. Dále nás 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. Budeme však i nadále hledat cesty, jak
získat potřebné finanční prostředky na opravu budovy. Očekáváme i pomoc od KÚ PK a
podáme opakovaně projekt na Fond životního prostředí. Městský úřad v Plané má záměr
provést do konce roku 2010 úpravy okolí školy a prostranství kolem kostela. Přáli bychom si,
aby i naše škola vypadala důstojně, budila svým vzhledem úctu a respekt, jak se na
vzdělávací objekt sluší.

Projednáno s pracovníky školy a ve školské radě 13. října 2009.

Ing. Sylva Kapolková
ředitelka
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