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str. 24

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 a fax:

374 750 511

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. 2006)
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

278

243

35

32,064

27

24,307

Domov mládeže

146

45

39

6

5,161

4

2,866

Školní jídelna

500

62

24

8

8,038

0

0

Pozn.: Počet uživatelů domova mládeže a školní jídelny zahrnuje pouze hlavní činnost školy.
Nejsou uvedeni uživatelé v rámci doplňkové činnosti.
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1. Školní rok 2006/2007
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 2006/2007 zahájilo studium v 16 třídách 243 žáků. Z celkového počtu byly
3 třídy SOU, 12 tříd OU a 1 třída dálkového nástavbového studia. Na SOU pracovalo 49
pracovníků, mezi nimi 31 pedagogických pracovníků a 18 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, většina absolventů
oboru Technickoadministrativní pracovník pokračuje 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.
Škola organizuje pro žáky 1. ročníků zimní lyžařský výchovný výcvikový kurz v rozsahu
stanoveném učebním plánem. Organizujeme každoročně i letní sportovně turistický kurz,
v tomto školním roce se nám ho však nepodařilo zajistit. Důvodem bylo personální obsazení.
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 prvních ročníků středních škol byli v letošním školním roce přijímáni žáci bez přijímacích
zkoušek. K dálkovému nástavbovému studiu bylo přijato 32 studentů na základě úspěšného
vykonání přijímací zkoušky z jazyka českého, matematiky a testu všeobecných znalostí, další
2 žáci byli přijati na odvolání.
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.
Dálkové nástavbové studium bylo ukončeno maturitní zkouškou, konanou v květnu 2007.
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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 velký 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 elektronickými stroji a
současně i 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 není
využívána, je postupně vybavována hoblicemi pro výuku žáků 1. ročníku oboru truhlářské
práce.
Ostatní pracoviště odborného výcviku se nachází v areálu domova mládeže v Bezdružické
ulici. Ke dvěma cvičným kuchyním byla zařízena v pořadí již třetí cvičná kuchyně.
V těchto cvičných kuchyních 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, dílna šití s domácími stroji pro obor
provoz služeb a další dílna šití s novými stroji pro obor pečovatelské práce.

Ve školním roce 2006/2007 jsme pro zkvalitnění výuky a dále i pro zřízení nových
odborných pracovišť zakoupili:
- vybavení nové cvičné kuchyně (konvektomat, mycí stoly, výdejní vozík,
gastronádoby, chladničky,
robot Bosch, kuchyňská linka, podstolový režon)
v hodnotě 231.585,-- Kč
- vybavení do stávajících cvičných kuchyní (chladnička, 2 režony, 2 ks vodních lázní,
nádobí, sušička potravin, kuchyňská váha, roboty Bosch a Krups, sporák) v hodnotě
66.302,-- Kč
- dílny šití (8 ks šicích strojů Brother, hobbylock, žehlička) za 151.064,-- Kč
- učebna psaní (16 ks PC a LCD monitorů, tiskárna) za 207.020,-- Kč
- výpočetní technika (2 notebooky, 2 LCD monitory, 3 webcamery, externí PC disk,
2 tiskárny) za 98.334,-- Kč
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-

ostatní učební pomůcky (16 ks nástěnek, tonometr, mikroskop, nafukovací dlaha,
mapa ČR, mapa pravopisu NJ, míče, promítací plátno, radiopřehrávač, DVD,
fotoaparát, řezačka papíru) v hodnotě 54.140,-- Kč.

Z provozních prostředků bylo dále zakoupeno toto vybavení:
- pro výuku: židle k šicím strojům, regály, tabule – vše za 65.974,-- Kč
- pro domov mládeže: videorekordér, 2 notebooky, 2 ks LCD monitory celkem
v hodnotě 60.437,-- Kč
- pro školní jídelnu: šlehač, el. váha, škrabka na brambory, vše v hodnotě 39.298,-- Kč.

O budovy a veškeré prostory, které má škola pro výuku k dispozici, je třeba nejen neustále
pečovat, ale je nutno i modernizovat a zlepšovat podmínky žákům i zaměstnancům.
V průběhu školního roku a o prázdninách se proto uskutečnily následující rekonstrukce,
opravy a údržba:
Malování šaten v budově školy
65.983,-- Kč
Stavební úpravy ve cvičné kuchyni
63.388,-- Kč
Elektrické rozvody ve cvičné kuchyni
25.438,-- Kč
Nátěr střechy domova mládeže
24.910,-- Kč
Oprava kopírky ve sborovně
12.709,-- Kč
Oprava služebního auta Nissan
8.840,-- Kč
Servisní prohlídka služebního auta Fabia
7.366,-- Kč

3. Průběh školního roku 2006/2007 – organizace a hlavní akce

Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

v pondělí 4. září 2006
ve středu 31. ledna 2007
v pátek 29. června 2007

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

26. 10. 2006 a 27. 10. 2006
23. 12. 2006 - 2. 1. 2007
2. 2. 2007
12. 2. – 18. 2. 2007
5. 4. – 6. 4. 2007
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Další organizační termíny a akce školy:
Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
Únor
Březen
Duben

Květen

Červen

Komisionální zkoušky
Opravné zkoušky ZZ
Tematický výjezd do Itálie
Návštěva veletrhu stavebnictví Praha – For-Arch 2006
Sbírka Srdíčkový den
Plánský desetiboj – vyhodnocení 3. ročníku
Sbírka Bílá pastelka
Prezentace školy v Tachově - Kam na školu, kam do učení?
Rodičovské schůzky
Přednáška pro dívky „S tebou o tobě“ (pí Kalátová)
Divadlo Na Fidlovačce v Praze – muzikál Divotvorný hrnec
Den otevřených dveří a porada výchovných poradců
Slavnostní vánoční stolování pro Domeček
Vánoční prodejní výstava prací žáků
Písař třídy
Regionální soutěž v Plzni, téma Chalupářská tabule
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
kino Planá Obsluhoval jsem anglického krále
Regionální soutěž v grafických disciplínách a wordprocessing, Plzeň
Plánský desetiboj – zahájení 4. ročníku
Sbírka Srdíčkový den
Velikonoční prodejní výstava pro veřejnost na MěÚ Planá
Soutěž Krušovické čepování v Karlových Varech
Velikonoční soutěž malování perníkových vajec
Velikonoční prázdniny
Kino Planá Rocková hudba
Kino Planá – divadlo Thespidova kára
1. kolo přijímacího řízení
Písemné maturitní zkoušky z ČJL
Soutěž v Horšovském Týně – téma saláty
Výlet do Bečova
Písemné přijímací zkoušky na nástavbové studium
Třídní schůzky
Výlet Lidice, Karlštejn, Koněpruské jeskyně
Maturitní zkoušky – praktická část a ústní část
Mezinárodní sportovní setkání v Plané s Hotelovou školou Mar. Lázně
a Berufsschule Wiesau
Sbírka Svátek s Emilem
Přednáška poslance Evropského parlamentu p. Maštálky
Závěrečné zkoušky
Přednáška na téma Vztahy a drogy – p. Pospíšil (ACET)
Soutěž v Hostouni – Malá kopaná
Slavnostní předání výučních listů v kostele Petra a Pavla
3. kolo přijímacího řízení
Školní výlety jednotlivých tříd

6

V průběhu školního roku byly konány velmi zajímavé a podnětné exkurse. Mezi
nejzajímavější patří:
Praha – Botanická zahrada
Plzeň – Proficentrum, ZOO, Prazdroj
Karlovy Vary – hotel Pupp
Mnichov – ústav sociální péče
Dobřany – léčebna
Aš – Kojenecký ústav
Cheb – Dům barev
Tachov – muzeum, Pekom, ŠJ Zárečná
Studánka – Záchranná stanice
Mariánské Lázně – prestižní hotely, lázně, muzeum, Střední hotelová škola
Chodová Planá – prádelna, hotel, restaurace
Planá – nemocnice Svatá Anna, masna, Triola, sádka – výlov, rybí restaurace, vinotéka,
I v tomto školním roce měli žáci možnost vydávat školní časopis Šprt. Redakční rada
však nebyla dostatečně iniciativní a podařilo se jim vydat pouze dvě čísla. Věříme, že se
v letošním roce rozvinou a vytvoří výtisky alespoň tři. Rádi jim k tomu vytvoříme ty
nejlepší podmínky.
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B/ Přehled oborů vzdělání
Vyučován ve školním
roce
2005/06
2006/07

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Podnikání

64-41-L/524

60

ne

ne

Technickohospod. a správní
činnosti

63-42-L/502

60

ano

ano

Technickoadministrativní
pracovník

63-51-H/002

90

ano

ano

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

60

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

63-51-H/002
Technickoadministrativní
pracovník (pracovnice)
63-42-L/502
Technickohospod. a správní
činnosti (dálkové studium)

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2006
2007

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
k 31. 8.
2006
2007

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

26

26

26

26

1

26

16

14

X

X

1

14

69-53-H/003
Provoz služeb

49

45

49

45

2

22,5

33-56-E/001
Truhlářské práce

11

6

11

6

1

6

36-57-E/005
Malířské a natěračské práce

27

22

27

22

2,5

8,8

36-67-E/001
Zednické práce

17

13

17

13

1

13

65-52-E/001
Kuchařské práce

63

56

63

56

4,5

12,4

69-55-E/005
Práce ve zdravot. a sociálních
zařízeních - pečovatelské práce

26

20

26

20

2,5

8

31-59-E/002
Šití prádla

8

5

8

5

0,5

10

SOU

91

85

91

71

4

18

OU

152

122

152

122

12

10,2

škola

243

207

243

193

16

12

Celkem

Z uvedených 16 tříd byly v tomto školním roce 4 třídy víceoborové.
1. ročník:
kuchařské práce/zednické práce
2. ročník:
kuchařské práce/ pečovatelské práce, šití prádla/truhlářské práce
3. ročník:
malířské práce/truhlářské 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 a zednické práce.
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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
2006
studia
2007
studia

Kód a název oboru

63-42-L/502
Technickohospod. a správní
činnosti

16

DK

14

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

14

DK

C/ Údaje o pracovnících školy
1. Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2006/2007
Na SOU v Plané bylo ve šk. r. 2006/2007 zaměstnáno 49 pracovníků. Z toho:
pedagog. pracovníci
31
administrativní pracovnice
4
vedoucí ŠJ
1
kuchařky
6
uklízečky
5
údržbáři
2
Z celkového počtu 49 pracovníků bylo:
mužů
žen
učitelé
vychovatelé DM
asistent vychovatele
provozní pracovníci

12
37
27
3
1
18

Vedení školy a školských zařízení
Ředitelka školy:
Zástupce pro teorii:
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
Jaroslav Matys
Alena Němečková
Jiří Popelka
Marcela Hnízdilová
Výchovné poradenství
Mgr. Anežka Chládková
Mgr. Helena Popelková
Mgr. Ondřej Kánský

10

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
1
30 – 40 let
6
40 – 50 let
9
50 – 60 let
10
nad 60 let
5
průměrný věk ped. pracovníků

49 let

Pracující důchodci:

5

Pedagogický sbor 2006/2007
Ing. Sylva Kapolková
informační soustava, účetnictví, technika administrativy
Mgr. Josef Svoboda
český jazyk, občanská nauka
Ing. Drahuše Šefčíková
ekonomika, odívání
Václav Batěk
odborné předměty stavební
Věra Bečičková
odborný výcvik - odívání
Eva Borská
odborné předměty oboru kuchařské práce, odb. výcvik
Hana Doležalová
odborné předměty odívání, odb. výcvik
Jaroslav Devera
odborný výcvik – malířské a natěračské práce
Iva Holá
odborné předměty oboru kuchařské práce, odb. výcvik
Mgr. Anežka Chládková
český jazyk, dějepis, psychologie
Dana Janoušková
odborné předměty odívání, estetika, odborný výcvik
Andrea Ječmenová
odborné předměty oboru pečovatelské práce, odborný výcvik
Dana Jirkovská
německý jazyk, odb. výcvik TAP, technika administrativy
Josef Kadlec
odborný výcvik oboru zednické práce
Mgr. Ondřej Kánský
práce s počítačem, matematika
Jindřich Kovárník
odborný výcvik - stavební obory
Mgr. Marie Kykalová
hospod. korespondence
Jaroslav Matys
odborný výcvik - stavební obory
Mgr. Martina Němečková matematika, tělesná výchova, přírodověda
Petra Pechová
odborné předměty oboru kuchařské práce, odb. výcvik
Bc. Miroslav Pelán
tělesná výchova
Ing. Alexandra Pilná
odborné předměty stavební
Mgr. Helena Popelková
občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova
Marie Prazňáková
odborný výcvik - provoz služeb, odb. předměty – kuch. práce
Vladimíra Šenkapoulová
odborný výcvik - provoz služeb, odb. předměty – kuch. práce
Marie Tájková
odborný výcvik – provoz služeb, odívání
Ivan Urban
odborné předměty truhlářské práce
Milada Váchová
odborný výcvik – provoz služeb
Miloslav Vladař
odborný výcvik oboru zednické práce
Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:
Jiří Popelka
vedoucí vychovatel
Vladimíra Šroubová
vychovatelka
Alena Ticháčková
vychovatelka
Jindřiška Krynická
asistent vychovatele
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Stav k 30. 6. 2007
Počet pracovníků
celkem

Počet pdg. pracovníků Průměrná
se vzděláním
délka
pedagog.
fyzický přepočtený fyzický přepočtený VŠ
SŠ
Vyuč.
praxe
49

46,159

Z toho počet pdg.
pracovníků

31

28,079

10

20

1

17

Počet pdg.
pracovníků
splňujících
pdg.
způsobilost
16

Vzhledem k platnosti nového 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
předepsané vysokoškolské vzdělání. Učitelé jsou povinni doplnit si vzdělání nejpozději do
konce roku 2009.

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet akcí v průběhu školního roku:
34 akcí
Počet zúčastněných pedagogů:

44 pedagogických pracovníků

Obsah vzdělávání:
Počítačová gramotnost, metody práce, BOZP, nová legislativa, odborné semináře dle oborů,
estetická výchova.
Finanční náklady vynaložené na DVPP:

19.170,-- Kč

Nový zákon o pedagogických pracovnících podnítil mladší pedagogy k tomu, aby se začali
zajímat, jak by si doplnili požadované vzdělání.
8. 6. 2006 vykonala přijímací zkoušky na Vysokou hotelovou školu v Praze a byla zapsána do
studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus paní Iva Holá.
12. – 13. 6. 2006 vykonala přijímací zkoušky na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, fakultu
technologickou paní Petra Pechová.
20. 6. 2006 vykonal přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity
v Plzni Bc. Miroslav Pelán.
K rozšiřujícímu studiu speciální pedagogiky pro učitele ZŠ a SŠ na Západočeské univerzitě
v Plzni byla přijata od akademického roku 2006/2007 Ing. Drahuše Šefčíková.
V září 2005 zahájila doplňující studium speciální pedagogiky pro vychovatele na
Pedagogické fakultě Západočeské university v Plzni paní Alena Ticháčková, v listopadu 2007
vykoná závěrečné zkoušky.
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Další údaje o pedagogických pracovnících (stav k 30. 6. 2007)

Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pracovní zařazení,
funkce
učitel všeob. předmětů
ředitel střední školy
učitel všeob. předmětů
učitel všeob. předmětů
zástupce ředitele
zástupce ředitele
učitel odb. předmětů
učitel odb. předmětů
učitel praktického vyuč.
učitel praktického vyuč.
učitel praktického vyuč.
učitel praktického vyuč.
učitel praktického vyuč.
učitel odb. předmětů
učitel praktického vyuč.
učitel odb. předmětů
učitel všeob. předmětů
učitel odb. předmětů
vedoucí vychovatel

Úvazek

14.
15.
16.
vychovatelka
17.
18. D asistent vychovatele
učitel odb. předmětů
19. D
učitel praktického vyuč.
učitel odb. předmětů
20. D
učitel praktického vyuč.
učitel odb. předmětů
21.
učitel praktického vyuč.
22. D učitel všeob. předmětů
učitel praktického vyuč.
23.
učitel všeob. předmětů
24.

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,619
0,595
0,714
1,000
1,000
1,000
0,714
0,452
0,714
0,500
1,000
0,429
0,800
0,900
0,121
0,048
0,400
0,048
0,600
0,548
0,557
0,190
0,400
0,429

25.

0,952

8.
9.
10.
11.
12.
13.

D

učitel všeob. předmětů

učitel odb. předmětů
učitel praktického vyuč.
učitel odb. předmětů
27.
učitel praktického vyuč.
učitel praktického vyuč.
28.
učitel odb. předmětů
29.
učitel odb. předmětů
30.
učitel praktického vyuč.
31.
učitel praktického vyuč.
Legenda: D = pracující důchodce
26.

0,524
0,357
0,571
0,429
1,000
1,000
0,333
0,714
1,000

Věk

Roků
ped.
praxe

PF – ČJ, Dě, Spec. pdg., vých. porad.
VŠZ – PEF, DPS, Spec. pdg., funkční st. pro ŘŠ
PF – M, Zákl. tech.
PF – M, Zákl. tech., Spec. pdg.
PF – On, ČJ, Spec. pdg.
Tech. universita, fak. textilní, DPS
SPŠ stavební, DPS

48
54
48
39
52
46
62

23
15
23
17
29
15
23

ÚSO společ. stravování, DPS

54

15

ÚSO stavební, VL malíř, natěrač, DPS
ÚSO stavební, VL zedník, DPS
ÚSO stavební, VL zedník, DPS

54
62
60

29
13
21

ÚSO, VL kuchař – číšník, DPS

28

4

ÚSO hotel. škola, DPS, Spec. pdg.

37

14

PF všeob. předměty, Spec. pdg.
SPŠ – truhlářství, DPS, Spec. pdg.
ÚSO – ped. škola, Spec. pdg., funkční st.
Pedagog. škola - vychovatelství
SZTŠ

42
43
54
45
57

22
12
33
25
13

SPŠ oděvní, DPS

61

29

ÚSO společ. stravování

71

11

ÚSO spol. strav., VL kuchař-číšník, DPS

40

5

PF - TV, ČJ
SPŠ oděvní, DPS
Bakal. studium – sociál. pdg., Spec. pdg.
Střední ekonomická škola, Hotelová škola, státní
zkouška z NJ

63
41
36

43
8
5

53

7

SPŠ textilní, DPS

42

6

33

4

55
38

4
7

SPŠ oděvní, DPS

51

17

ÚSO staveb., VL zedník

55

17

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, aprobace,
DPS

Střed. zdravot. škola., pomat. studium zdravot.
sestry, DPS
VL zedník
VŠ technická – ing. pozemní stavby, DPS
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Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Celkový počet hodin
odučených týdně

Předmět

Automatizované zpracování dat
Český jazyk a literatura
Demokratická a humanitní výchova
Epidemiologie a hygiena
Estetická výchova
Hospodářská administrativa
Hospodářské výpočty
Informační a komunikační technol.
Informační soustava
Matematika
Materiály
Německý jazyk
Občanská nauka
Občanská výchova
Odborné kreslení
Odborný výcvik
Odívání
Podniková ekonomika
Potravina a výživa
Právní výchova
Přestavby budov
Přírodověda
Psychologie
Společenská výchova
Stavební konstrukce
Stolničení
Stroje a zařízení
Technika administrativy
Technologie
Tělesná výchova
Výživa
Základy pečovatelství
Zařízení závodů
Zdravotní a rodinná výchova
Zdravověda

4
19
2
1
4
4
4
8
1,5
18
11
14
3
12
16
246,5
2
1,5
13
1,5
1
4
1
1
1
3
2
8
56
22
2
1
4
3
5
500

Celkem

14

Z toho
odučených
neaprobovaně

4

28

22

54

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. 2006

Počet
odvolání
proti
nepřijetí

*
Z toho
Počet tříd víceoborové
třídy

1. kolo

2. kolo

69-53-H/003
Provoz služeb

18

3

22

0

1

0

31-58-H/001
Krejčí

0

0

0

0

0

0

33-59-H/001
Čalouník

0

0

0

0

0

0

33-56-E/001
Truhlářské práce

3

0

0

0

0

0

36-57-E/005
Malířské a natěr. práce

10

1

12

0

1

0

36-67-E/001
Zednické práce

5

2

9

0

0,5

0,5

65-52-E/001
Kuchařské práce

23

2

25

0

1,5

0,5

69-55-E/005
Pečovatelské práce

7

4

13

0

1

0

31-59-E/002
Šití prádla

1

0

0

0

0

0

Praktická škola

0

0

0

0

0

0

Celkem

67

12

81

0

5

1

Nezájem o obory krejčí a čalouník je již dlouhodobý. Stejná situace je i u praktické školy.
Nemile nás však překvapil klesající zájem chlapců o obor zednické práce a truhlářské práce.
V tomto školním roce jsme nepřijali žádného žáka do 1. ročníku. Pokračuje i trend snižování
zájmu dívek o dvouletý obor šití prádla.
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Souhrn přijímacího řízení do 1. ročníku v denní formě studia (stav k 31.8.2006)

Součást

Počet žáků (uchazečů)
přihlášených
celkem
1. kolo
2. kolo

SOU
OU
celkem

18
49
67

Počet žáků
(uchazečů)
přijatých
celkem
k 31. 8. 2006

3
9
12

22
59
81

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

Podali přihlášku na SŠ – obor s maturitou,
včetně NS

26

17

Údaje o nezaměstnaných absolventech
(podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2007)
Počet evidovaných
Dosud nepracovali
absolventů

Kód a název oboru

36-57-E/005 Malířské a natěračské práce
65-52-E/001 Kuchařské práce
69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zař. –
pečovatelské práce

1
5

1
2

1

1

celkem

7

4

V roce 2005 vykonalo závěrečnou zkoušku 63 žáků a v roce 2006 vykonalo závěrečnou
zkoušku 73 žáků. Celkem v těchto dvou letech opustilo školu 136 absolventů. K 30. 4. 2007
bylo na Úřadě práce v Plzni evidováno pouze 7 uchazečů z řad našich absolventů.
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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

Neprospěli

85
6
70
2

126
16
96
5

211
22
166
7

40
7
82
2

60
13
76
4

100
10
79
3

Žáci vyloučení ze studia v průběhu
hodnoceného škol. roku

-

5

5

-

3

2

Neklasifikováni
Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

7
6

9
21

16
27

9
7

6
14

8
11

Žáci celkem (k 31. 6. 2007)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli

Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek
Žáci
konající
zkoušky
celkem

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho konali
zkoušku
v náhradním
termínu

14

0

10

4

0

26

2

20

2

2

2

0

0

1

1

6

2

4

0

0

8

0

7

0

1

13

2

11

0

0

8

5

3

0

0

5

2

3

0

0

Celkem OU

42

11

28

1

2

Celkem škola ZZ

82

13

58

7

4

Součást – kód a název oboru

Maturitní zkouška:
63-42-L/502
Technickohospod. a správní
činnosti
Závěrečná zkouška SOU:
63-51-H/002
Technickoadministrativní
pracovník (pracovnice)
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 30.6.2007

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

6.572

89

111

1,5

1

OU

9.712

77

751

5,9

14

celkem

16.284

81

862

4,3
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F/ Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Trvalým problémem je 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. V tomto školním roce proběhlo 27 jednání výchovné komise, proti
předchozímu roku došlo k poklesu o čtvrtinu.
V rámci výchovného programu se uskutečnily besedy na téma sexuální problematika,
závislosti, vztahy. Žáci oboru provoz služeb byli zapojeni do mnoha charitativních akcí.
Podařilo se uskutečnit mnoho exkurzí, z nichž největší výchovný dopad měla např.
návštěva Lidic, dále prohlídka kojeneckého ústavu v Aši, exkurze do psychiatrické
léčebny v Dobřanech apod. Dále byly velmi dobře hodnoceny akce na téma vývoj rockové
hudby, vývoj divadla, beseda a následné promítání filmu Síla lidskosti.
Přetrvává velmi dobrá spolupráce s OSPOD Tachov – dokonce na semináři metodiků
protidrogové prevence byl velmi kladně hodnocen přístup našich pedagogických
pracovníků k žákům. Snahou není represe, ale pomoc žákům i prostřednictvím spolupráce
s různými institucemi.

G/ Údaje o mimoškolních aktivitách
Kulturně poznávací zájezdy do zahraničí
Ve dnech 1. 9. – 8. 9. 2006 se zúčastnilo 33 žáků školy spolu se třemi pedagogickými
pracovníky tematického výjezdu do Itálie. Ubytování měli zajištěno ve městě Valverde di
Cesenatico.
Tematický
výjezd
byl určen
převážně pro
žáky oboru
18

technickoadministrativní pracovník a tomu odpovídala i náplň. Mimo jiné žáci navštívili i
malebné městečko San Marino, které je zároveň státem. Zajímavý byl večerní výlet lodí
do Rimini. Navštívili delfinárium a zhlédli show s delfíny. Vrátili se spokojení a plní
elánu do dalších činností.
Další významné akce:
Jarní trojboj - při hodinách TV probíhala soutěž chlapců (trojskok z místa, přítahy, sedylehy) a soutěž dívek (skok z místa, hod medicinbalem, sedy-lehy). Zúčastnili se jí všichni
cvičící žáci. Byli vyhodnoceni vždy 3 nejlepší žáci ze třídy. Výsledky byly zveřejněny na
školní sportovní nástěnce.
Svátek sportovců
V květnu 2006 se uskutečnilo již 13. setkání tří družebních škol – Středního odborného
učiliště Planá, Středního odborného učiliště Mariánské Lázně a Berufsschule Wiesau,
SRN. V tomto školním roce se konalo sportovní klání v lehlé atletice a kolektivních
míčových hrách na městském stadionu v Plané. Byli jsme organizátory akce, na které se
sešlo celkem 120 sportovců. Obhájili jsme opět druhé místo.
Plánský desetiboj – třetí ročník plánského desetiboje byl vyhodnocen v říjnu 2006 a na
jaře 2007 byl vyhlášen již čtvrtý ročník plánského desetiboje, do kterého se opět aktivně
zapojili žáci naší školy. I třetí ročník byl pro naše žáky velmi úspěšný. Děvčata ve své
kategorii 15 – 17 let neměla téměř konkurenci a obsadila všechna přední místa. Účast
chlapců však byla velmi malá.

Jednodenní vzdělávací exkurze
Počet exkurzí se oproti minulému období opět zvýšil. Učitelé zorganizovali pro své žáky
celkem 51 exkurzí, z toho 31 jich bylo mimo Planou, 20 exkurzí v Plané. 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.

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.
Protože jsme akreditovaným školicím střediskem v rámci SIPVZ, zveřejňujeme na
webových stránkách i informace pro účastníky počítačových kurzů.

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 el. psacích strojů
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
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 2 630 knih. V letošním školním roce byla tato
sbírka rozšířena o dalších 23 titulů v celkové hodnotě 3.727,-- Kč.

H/ Výsledky soutěží
V říjnu 2006 byl ukončen 3. ročník Plánského desetiboje. Žákyně naší školy se umístily
v kategorii ženy následovně:
15 – 16 let: 5. místo Miroslava Maňurová
9. místo Zuzana Sodomková
17 – 19 let: 1. místo Michaela Kuncová
2. místo Jitka Šedivá
4. místo Lenka Folejtarová
5. místo Markéta Koutná
20 – 35 let: 1. místo Libuše Adamová
2. místo Pavla Smolková
Kategorie muži:
17 – 19 let: 1. místo Karel Šefl
2. místo Dominik Skalický
3. místo Dominik Rigó
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19. března 2007 jsme vyslali žáky oboru technickoadministrativní pracovník na krajskou
soutěž v grafických disciplínách, která se konala na Obchodní akademii v Plzni.
V psaní na klávesnici soutěžilo celkem 35 žáků. Vyslali jsme Petru Omcirkovou, která
obsadila až 31. místo.
Ve wordprocessingu soutěžilo 5 žáků a naši žáci obsadili:
4. místo
Kateřina Terelová
5. místo
Petra Suková
3. dubna 2007 se uskutečnila v Karlových Varech ve spolupráci s Královským pivovarem
Krušovice regionální soutěž žáků SOU Karlovarského a Plzeňského kraje „Princ výčepních“.
Z devíti soutěžících družstev jsme obsadili 6. a 9. místo. Reprezentovali nás žáci: Horvátová,
Kolbaský, Mirga, Daňková, Horváth a Šedivý.
4. dubna 2007 se konala celoškolní soutěž „Malování perníkových vajíček“.Zúčastnilo se jí
celkem 129 žáků. Odborná porota rozhodla o umístění následovně:
1. místo
Novohradská
2. místo
Zelenayová
3. místo
Janotová
18. dubna 2007 se konala v Horšovském Týně soutěž žáků oboru kuchařské práce na téma
saláty. Soutěžilo 9 družstev a naši žáci 1. ročníku obsadili:
3. místo
Vojtěch Mirga, Alena Svobodová
6. místo
Sandra Neuerová, Veronika Šandová
Již po šestnácté se uskutečnil 13. května 2007 tradiční sportovní den tří družebních škol –
Hotelová škola Mariánské Lázně, SOU Planá a Berufsschule Wiesau. Letos se tato akce
konala u nás.
Naše škola obsadila celkově 2. místo.
15. června 2007 se konal v Horšovském Týně 3. ročník soutěže v malé kopané. Ze
sportovního klání 4 škol jsme si přivezli nejcennější trofej – putovní pohár za 1. místo.

I/ Činnost dalších úseků školy
Činnost domova mládeže
Bezproblémový chod domova mládeže zajišťoval vedoucí vychovatel spolu s dvěma
vychovatelkami a jednou asistentkou vychovatele. Všichni tito pedagogičtí pracovníci
pracovali na zkrácený pracovní úvazek. Proti předchozímu školnímu roku došlo opět
k poklesu ubytovaných žáků. Na začátku roku bylo zapsaných 44 žáků, ke konci roku klesl
tento počet na 31 žáků. Z důvodu poklesu ubytovaných žáků byla dána výpověď pro
nadbytečnost jedné vychovatelce. Chod domova mládeže dále zajišťovali i provozní
pracovníci - uklizečka, údržbář a vrátná. Kromě hlavní činnosti zajišťují provozní pracovníci
a na část úvazku i vedoucí vychovatel doplňkovou činnost, která zabezpečuje přísun
finančních prostředků na částečné pokrytí nákladů na provoz DM.
Od začátku školního roku pracovaly dvě výchovné skupiny (chlapecká a dívčí). V zájmové
činnosti byli žáci aktivní, zapojovali se do akcí pořádaných v domově mládeže (besedy,
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soutěže) i do akcí v přírodě (hra v terénu, ekologicky zaměřené akce). Oblíbené jsou i zájezdy
a výlety. Stejně aktivně se žáci zapojili i do jarního úklidu okolo domova mládeže. V DM
pracoval zájmový kroužek aerobiku, výtvarný, pěvecký, vaření, posilování a střelecký. Do
všech zájmových činností docházeli žáci velmi rádi.
Nejdůležitější akce domova mládeže:
zájezdy: Praha, předvánoční výlet do Plzně
zábavné odpoledne „Pro bystré hlavy“ měsíčně připravovalo MěKS Planá
hra v terénu – „Hraje s námi celé město“
večerní běh Planou
ekologická akce – „Co do přírody nepatří“
akce pro veřejnost: vystoupení ZK aerobiku, třídenní prodejní velikonoční výstava prací žáků
turistické vycházky, návštěvy výstav: galerie Ve Věži, Hornické muzeum v Plané, kostel
svatého Petra a Pavla v Plané.

Činnost školní jídelny
Provoz školní jídelny zajišťuje pod vedením vedoucí ŠJ šest kuchařek a uklízečka. Provoz je
od pondělí do neděle dvousměnný. Pracovnice mají úvazky rozděleny na hlavní a doplňkovou
činnost. V rámci hlavní činnosti zajišťují stravování pro žáky a zaměstnance školy,
v doplňkové činnosti pro cizí strávníky. Denně připravují cca 130 snídaní a svačin, 200 obědů
(výběr ze dvou jídel) a 130 večeří. Z tohoto počtu je přibližně 30 snídaní, obědů a večeří
určeno pro žáky školy, ostatní jídla se expedují do nemocnice následné péče Svatá Anna, pro
Pečovatelskou službu Planá a pro další cizí strávníky, stravující se přímo v jídelně. Příjmy
z doplňkové činnosti pokrývají náklady na provoz ŠJ, protože z rozpočtu, jehož výše se odvíjí
od počtu stravovaných žáků, by nebylo možné provoz zajistit. Kromě běžné činnosti zajišťují
pracovnice školní jídelny občerstvení i na další mimořádné akce, např. schůzi všech
pracovníků školy, hostiny při různých příležitostech – oslavy narozenin, svatby, pohřby apod.
Pravidelně měsíčně se schází stravovací komise a řeší připomínky a návrhy žáků ke
stravování. Pracovnice ŠJ pravidelně denně sledují hodnoty kritických bodů, týdně
vyhodnocují spotřebu sledovaných potravin ve spotřebním koši.
Je dbáno na obnovu a údržbu zařízení kuchyně. Drobný inventář je obnovován průběžně. Ve
školní jídelně jsou prováděny namátkové kontroly pracovníky Krajské hygienické stanice,
nebyly shledány žádné závady.
Činnost ekonomického úseku
Činnost ekonomického úseku zajišťují 3 pracovnice – vedoucí EÚ, mzdová účetní a finanční
účetní. Náplň činnosti tohoto 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.

22

J/ Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2006/2007 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI.
Řešení stížností
Ve školním roce 2006/2007 nebyla řešena žádná stížnost.
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Ve školním roce 2006/2007 nebyla podána žádná žádost o informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Závěr:
Snahou všech pracovníků ve školním roce 2006/2007 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 je naše perspektiva nejistá. To si plně
uvědomujeme, a proto musíme neustále hledat nové perspektivy, volit nové metody a formy,
abychom svou existenci obhájili.

Projednáno s pracovníky školy a ve školské radě 15. října 2007.

Ing. Sylva Kapolková
ředitelka
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II/ Výroční zpráva o hospodaření školy
A.
Příjmy (kalendářní rok 2006)
Hlavní činnost

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

Doplňková činnost

CELKEM

17.103

0

17.103

3.718

0

3.718

19

33

52

0

0

0

1.014

0

1.014

0

5.650

5.650

21.854

5.683

27.537

Doplňková
činnost

CELKEM

2.139
21.642

0
5.501

2.139
27.143

11.041
148
4.105
11
3
1.167
628

1.426
149
580
0
0
0
7

12.467
297
4.685
11
3
1.167
635

1.088
281
118
516

427
39
10
168

1.515
320
128
684

Výdaje (kalendářní rok 2006)
Hlavní činnost

Investiční
Neinvestiční
Z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učebnice
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku
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B. Výsledky kontrol
Dne 21. 6. 2007 byla provedena pracovnicí Úřadu práce v Tachově kontrola dodržování
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Kontrolou nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
Dne 16. 5. 2007 provedly pracovnice Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje,
územní pracoviště Tachov, kontrolu ubytovacího zařízení domova mládeže. Nebyla
nalezena žádná závažná závada, drobné nedostatky byly odstraněny bezprostředně po
kontrole.

C. Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2006
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k účetní uzávěrce
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