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A.

Charakteristika školy

Název školy

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Adresa školy

Kostelní l29, 348 15

Právní forma

příspěvková organizace

Zřizovatel

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00

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@sszplana.cz

Internet:

www.sszplana.cz

Ředitel školy:

Mgr. Josef Mára

Zástupci ŘŠ:

Mgr. Dana Buchartová

Planá

Ing. Petra Pechová
Mgr. Miroslav Pelán
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Plzeň

Součásti školy
(stav k 30. 9. 2017)
Počet
uživatelů
celkem
(žáci +
dosp.)

Počet
vlastních
uživatelů
(žáků)

383

271

75

Domov mládeže
Celkem

Název součásti

Kapacita
součásti

Střední škola
Základní škola

Počet pracovníků
součásti celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přepoč.

Fyz.

Přepoč.

233

38

27,961

33

23,086

47

35

12

8,805

9

6,617

146

24

20

4

2,500

2

1,000

604

342

288

54

39,266

44

30,703

Školní rok 2017/2018
Naše škola má dvě součásti: základní školu a střední školu živnostenskou.
Základní škola je úplná, tj. člení se na 1. a 2. stupeň. V tomto školním roce ji
navštěvovalo 35 žáků. Na prvním stupni jsou dvě třídy: je spojený 1., 2. a 3. ročník, dále je
spojený 4. a 5. ročník. Na druhém stupni jsou naplněny rovněž dvě třídy: 6. a 7. ročník, dále
je spojený 8., 9. a 10. ročník. Průměrný počet žáků na třídu je 8,75. Celkem 26 žáků je ve
věkové kategorii 6 – 14 let, zbývajících 9 žáků je ve věkové kategorii 15 – 18 let.
Z uvedeného počtu žáků je 27 s lehkým mentálním postižením a 8 s mentálním postižením
středním.
Prostorové vybavení a materiální podmínky jsou na vysoké úrovni a plně vyhovují
podmínkám školy.
Přehled oborů vzdělání ZŠ:
Vzdělávací program zvláštní školy č. j. 22980/97-2
ŠVP „Živá škola – škola pro život “
ŠVP „Škola hrou“
Absolventi školy:
Celkem 7 absolventů školy, všichni přijati ke studiu do učebních oborů.
Střední škola připravuje žáky na výkon budoucího povolání v učebních oborech, dále na
pokračování v nástavbovém studiu s cílem získání maturity a pro výkon některých činností
v terciální sféře.
Převážná část žáků střední školy se po získání výučního listu uplatňuje v praxi, úspěšní
absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou s cílem
získat úplné střední vzdělání.
Výuka ve střední škole 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, každý obor má svůj Školní vzdělávací program.
Při vyučování cizímu jazyku se dle počtu žáků třídy dělí na skupiny. Při organizaci
teoretického vyučování v souladu s učebním plánem se dělí třídy na skupiny i při výuce cizího
jazyka, administrativě skladování a výpočetní technice. V tělesné výchově jsou žáci dle
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možností rozděleni do skupin podle 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 do učebních
oborů bez přijímacích zkoušek.
Výuka ve střední škole je organizována jako denní studium, v rámci kterého je možný přestup
na jinou školu nebo opakování ročníku. Kromě denní formy studia máme jednu třídu
dálkového nástavbového studia.
Denní studium v učebních oborech je ukončeno závěrečnou zkouškou, která je zahájena
v prvním týdnu měsíce června a skládá se ze tří částí: písemné, praktické a ústní zkoušky před
zkušební komisí. Úspěšný žák získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Nástavbové studium je ukončeno maturitní zkouškou.
Všichni úspěšní absolventi školy získají spolu s vysvědčením také Europass, tj. doklad
o vzdělání v německém nebo anglickém jazyce, uznávaný v rámci zemí Evropské unie.
Organizace školního roku 2017/2018
Zahájení nového školního roku
Ukončení 1. pololetí
Ukončení školního roku

4. září 2017
31. ledna 2018
29. června 2018

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

26. a 27. října 2017
23. prosince 2017 až 2. ledna 2018
2. února 2018
5. až 11. února 2018
29. a 30. března 2018

Termíny konání pedagogických rad SŠŽ
hodnotící za I. čtvrtletí
klasifikační za I. pololetí
hodnotící za III. čtvrtletí
klasifikační za II. pololetí

21. listopadu 2017
23. ledna 2018
10. dubna 2018
pro vycházející žáky
pro ostatní žáky

Termíny konání pedagogických rad ZŠ
hodnotící za I. čtvrtletí
klasifikační za I. pololetí
hodnotící za III. čtvrtletí
klasifikační za II. pololetí

23. listopadu 2017
18. ledna 2018
19. dubna 2018
14. června 2018
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29. května 2018
26. června 2018

B.

Přehled oborů vzdělání

Střední škola:

Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
oboru

Vyučován ve školním roce
2016/17

2017/18

Podnikání – denní forma

64-41-L/51

60

ano

ne

Podnikání – dálková forma

64-41-L/51

80

ano

ano

Cukrář

29-54-H/01

90

ano

ano

Řezník - uzenář

29-56-H/01

90

ne

ne

Ošetřovatel

53-41-H/01

102

ano

ano

Operátor skladování

66-53-H/01

90

ano

ano

Plastikář

28-52-H/01

36

ne

ne

Malířské a natěračské práce

36-57-E/01

45

ano

ano

Zednické práce

36-67-E/01

45

ano

ano

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce 65-51-E/01

72

ano

ano

Pečovatelské služby

75-41-E/01

48

ano

ano

Provozní služby - pokojská

69-54-E/01

60

ano

ano

Základní škola:
Název oboru

Číslo oboru

Kapacita

Základní škola

79-01-C/01

75

Základní škola speciální

79-01-B/01

15

Počet tříd a žáků – základní škola
Součást
Základní škola

Počet tříd

Počet žáků

Průměr žáků na třídu

4

35

8,75
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Počet tříd a žáků (včetně žáků závěrečných ročníků) – střední škola
Kód a název oboru

Počet žáků ve všech
formách studia
k 30. 9.
2017

k 31. 8.
2018

Z toho počet žáků
denního studia
k 30. 9.
2017

k 31. 8.
2018

Průměrný
počet
Počet tříd
žáků na
třídu

63-41-L/51
Podnikání

32

18

7

0

2

19,5

66-53-H/01
Operátor skladování

59

52

59

52

2

19,67

29-54-H/01
Cukrář

48

43

48

43

2,5

19

53-41-H/01
Ošetřovatel

23

20

23

20

1,5

7,67

36-57-E/01
Malířské a natěračské práce

15

15

15

15

2

5

36-67-E/01
Zednické práce

10

9

10

9

1

3,33

65-51-E/01
Kuchařské práce

36

28

36

28

1,83

12

5745-41-E/01
Pečovatelské služby

3

3

3

3

0,33

3

69-54-E/01
Provozní služby – pokojská

7

5

7

5

0,84

3,5

233

193

208

175

14

16,64

Celkem

Z uvedených 14 tříd SŠ bylo v tomto školním roce 8 tříd víceoborových:
1. ročník:
kuchařské práce + pokojská; malířské práce + zednické práce; ošetřovatel +
operátor skladování
2. ročník:
cukrář + ošetřovatel; kuchařské práce + pokojská; malířské práce + zednické
práce
3. ročník:
cukrář + operátor skladování + ošetřovatel; kuchařské práce + pečovatelské
služby + malířské a natěračské práce
Počet tříd a žáků v jiných formách studia (včetně žáků závěrečných ročníků)
Počet žáků v jiných formách studia
Kód a název oboru

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

k 30. 9.
2017

forma
studia

k 31. 8.
2018

forma
studia

25

Dálk.

18

Dálk.

6

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků
na třídu

1

25

C.

Údaje o pracovnících školy

Personální zabezpečení provozu ve šk. r. 2017/2018
Personální složení
Pedagogičtí pracovníci
Provozní pracovníci

učitelé
vychovatelé DM
uklízečky
údržbáři
administrativní pracovníci
ICT

Celkem

35
2
5
2
3
1
48

Věková struktura pedagogických pracovníků:
do 30 let
3
31 – 40 let
5
41 – 50 let
10
51 – 60 let
12
nad 60 let
7
Průměrný věk pedagogických pracovníků
mužů
16
žen
21

je 50,39 let.

Pracující důchodci:
starobní
invalidní

9
1

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

Mgr. Josef Mára
Mgr. Dana Buchartová
Mgr. Miroslav Pelán
Ing. Petra Pechová
Jindřich Kovárník
Alena Němečková
Jan Veselý

Výchovné poradenství a ICT
Výchovná poradkyně SŠ
Výchovná poradkyně ZŠ
Metodik prevence SŠ
Metodik prevence ZŠ
Koordinátor ICT SŠ
Koordinátor ICT ZŠ

Mgr. Anežka Chládková
Mgr. Helena Popelková
Bc. Andrea Hušková
Bc. Lucie Horáková
Václav Špryňar
Mgr. Marián Gossányi
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Pedagogický sbor 2017/2018
Silvie Biroščáková

ZŠ

učitelka

Mgr. Marián Gossányi

ZŠ

učitel

Bc. Lucie Horáková

ZŠ

učitelka

Markéta Vyhnálková

ZŠ

učitelka

Kateřina Masnerová

ZŠ

asistent pedagoga

Mgr. Miroslav Pelán

ZŠ

učitel

Mgr. Helena Popelková

ZŠ

učitelka

Mgr. Dana Buchartová

SŠŽ

anglický jazyk, německý jazyk

Ladislav Bernard

SŠŽ

odborný výcvik oboru zednické práce

Jiří Brabec

SŠŽ

odborné předměty oboru cukrář

Ing. Luboš Bublík

SSŽ

odborné předměty stavební

Jaroslav Devera

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Hana Doležalová

SŠŽ

odborné předměty – pečovatelské služby, provozní služby, odv

Mgr. Lenka Filgásová

SŠŽ

německý jazyk

Ing. Iva Holá

SŠŽ

odborné předměty oboru kuchařské práce

Bc. Andrea Hušková

SŠŽ

odborné předměty oboru ošetřovatel

Mgr. Anežka Chládková

SŠŽ

český jazyk, dějepis, psychologie

Chválová Jana

SŠŽ

Odborný výcvik oboru cukrář

Mgr. František Jauris

SŠŽ

český jazyk, občanská výchova, IKT, matematik

Ing. Sylva Kapolková

SŠŽ

účetnictví, administrativa skladování

Ing. Vladimír Kasík

SŠŽ

německý jazyk, ekonomické předměty

Jindřich Kovárník

SŠŽ

odborný výcvik – stavební obory

Mgr. Josef Mára

SŠŽ

občanská výchova, občanská nauka

Monika Němcová

SŠŽ

odborné předměty a odborný výcvik - cukrář

Ing. Alexandra Pilná

SŠŽ

odborné předměty – stavební obory

Ing. Petra Pechová

SŠŽ

odborné ekonomické předměty

Bc. Ladislava Petříková

SŠŽ

odborný výcvik – kuchařské práce, odborné předměty

František Polánka

SSŽ

tělesná výchova

Jana Skálová

SŠŽ

asistent pedagoga

Vladimíra Šenkapoulová

SŠŽ

odborný výcvik – kuchařské práce

Václav Špryňar

SŠŽ

informační a komunikační technologie

Mgr. Miroslav Svítek

SŠŽ

informační a komunikační technologie

Alois Vávra

SŠŽ, DM

odborný výcvik – kuchařské práce; vychovatel

8

Jan Veselý

SŠŽ, DM

učitel TV; vychovatel; asistent

Věra Vobořilová

SŠŽ

odborné předměty - pečovatelské práce

Václav Zahradník

SŠŽ

odborný výcvik – malířské a natěračské práce

Mgr. Petr Zeidler

SŠŽ

matematika, základy přírodních věd

Stav k 30. 9. 2017
Počet pracovníků celkem

Z toho pdg. pracovníků

Vzdělání pdg. pracovníků

fyzický

přepočtený

fyzický

přepočtený

VŠ

SŠ

Vyuč.

Průměrná
délka pedagog.
praxe

48

39,266

39

31,31

22

13

4

12,69

Pdg. pracovníci
splňujících pdg.
způsobilost

25

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:

27 akcí

Počet zúčastněných pedagogů:

10 pedagogických pracovníků

Mimo tento počet proběhlo 3 x školení Microsoft 365, kterého se zúčastnili všichni
pedagogičtí pracovníci.
Obsah vzdělávacích akcí:
-

Seminář výchovných poradců
Schůzka školních metodiků prevence
Gastronomické workshopy a semináře
Odborné semináře pro učitele dle oborů
Změny v právních předpisech
Změny v personální a mzdové agendě
GDPR
Kritéria kvalitní školy
Školení hodnotitelů ÚZ – ČJ
Profesní průprava ZŘ
Emoční porucha a poruchy chování
Psychohygiena PP
Husitské a ozbrojené střety
Kybernetická bezpečnost
Aktuální školská legislativa v plánování a školské dokumentaci

Učitelé mají téměř neomezené možnosti při obstarávání odborné literatury pro výuku a
vlastní studium.
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Plnění plánu personálního rozvoje
Kromě účasti pedagogických pracovníků na akcích organizovaných akreditovanými školicími
středisky, si někteří pedagogičtí pracovníci doplňují své vzdělání souvislým studiem.
Ve školním roce 2017/2018 studovali:
Andrea Hušková

Jihočeská univerzita České Budějovice, fakulta pedagogická, sociální
pedagogika – 2018 bakalářské studium úspěšně ukončeno

Silvie Biroščáková

ZČU Plzeň, fakulta pedagogická, magisterské studium učitelství pro
1. stupeň

Jiří Brabec

NIDV Kalovy Vary, studium pedagogiky – 2018 úspěšně ukončeno

Jana Chválová

NIDV Kalovy Vary, studium pedagogiky – 2018 úspěšně ukončeno

Jana Skálová

PALESTRA – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, vzdělávací
program „Vychovatelství“

Plán pro příští školní rok
–

nadále bude podporována účast na akcích KCVJŠ, NIDV a jiných akreditovaných
kurzech
– naplňování cílů ve zvyšování počítačové zdatnosti pedagogických pracovníků
– podpora dalších studijních aktivit pedagogických pracovníků, především podporováno
studium na VŠ; ve školním roce 2018/2019 zahájí magisterské studium Bc. Hušková a
Bc. Petříková, magisterské studium pedagogiky pro I. stupeň ZŠ zahájí Markéta
Vyhnálková.

Odbornou literaturu si mohou učitelé půjčovat i v pedagogické knihovně, kde mají k dispozici
1 207 ks knih v hodnotě 119.208,90 Kč.
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D.

Údaje o přijímacím řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku učebních oborů vzdělání:
Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia
Počet přihlášených žáků

Kód a název oboru

1. kolo

64-41-L/524
Podnikání - denní
64-41-L/524
Podnikání - dálkové
66-53-H/01
Operátor skladování
53-41-H/01
Ošetřovatel
36-57-E/01
Malířské a natěr. práce
36-67-E/01
Zednické práce
65-52-E/01
Kuchařské práce
75-41-E/01
Pečovatelské služby
41-52-E/01
Zahradnické práce
69-54-E/01
Provozní služby – pokojská
29-54-H/01
Cukrář
26-59-H/01
Spojový mechanik
29-56-H/01
Řezník – uzenář
Celkem

další kola

Počet
přijatých
žáků1

Počet
odvolání proti
nepřijetí

Počet tříd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

4

12

0

0,5

10

9

10

0

0,5

6

1

4

0

0,5

2

0

0

0

0

22

8

19

0

1

6

2

4

0

0

0

0

0

0

0

4

3

3

0

0

20

4

18

0

0,5

15

1

10

0

0,5

0

0

0

0

0

102

32

80

0

3,5

Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou

1

Počet absolventů celkem
(jen SŠŽ)

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

48

5

k 31. 8. 2018 odevzdán zápisový lístek
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E.

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Prospěch žáků
Počet žáků

Prospěch žáků celkem
(včetně závěrečných ročníků)

SŠ

Žáci celkem (k 31. 8. 2018)

ZŠ

V%
Celkem

SŠ

ZŠ

193

35

228

100

100

22

7

29

11,4

20

167

27

194

86,5

77,1

Neprospěli

1

0

1

0,5

0

Neklasifikováni

3

1

4

1,6

2,9

Žáci vyloučení ze studia

0

0

0

0

0

20

0

20

10,4

00

Prospěli s vyznamenáním
Prospěli

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost ZZ)

Výsledky maturitních zkoušek
Maturitní zkouška
Součást – kód a název oboru

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním opravném
termínu

Podnikání – denní forma

0

0

0

0

0

Podnikání – dálková forma

0

0

0

0

0

Celkem škola

0

0

0

0

0

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru

66-53-H/01
Operátor skladování
53-41-H/01
Ošetřovatel
65-51-E/01
Kuchařské práce
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
69-54-E/01
Provozní služby
36-67-E/01
Zednické práce
29-54-H/01
Cukrář
Celkem

Žáci konající
zkoušky

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Z toho
v náhradním –
opravném
termínu

17

4

13

0

1

6

2

4

0

0

10

2

8

0

0

3

1

2

0

0

2

0

2

0

0

5

0

5

0

0

6

3

2

1

2

49

12

36

1

3

12

Chování a docházka žáků (jen za denní formu studia, včetně tříd závěrečného ročníku)
Absence
Součást

omluvená

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

neomluvená

celkem

na žáka

celkem

na žáka

SŠ

27 166

140,76

772

4

11

ZŠ

1 937

55,34

204

5,83

3
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F.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Výchovného poradenství na SŠ
1.

V rámci úvodních hodin českého jazyka žáci prvních ročníků tradičně absolvovali
návštěvy školní knihovny, během nichž byli seznámeni s organizací této knihovny a
systémem vypůjčování knih. Zároveň byla velmi úspěšně prohloubena spolupráce
s Městskou knihovnou Planá.
V listopadu tradičně proběhl Den otevřených dveří.
Také letos se škola se zapojila do charitativních akcí Světluška, Srdíčkový den a
Květinový den.
V rámci činnosti výchovné poradkyně byli žáci oborů „E“ a „H“ i studenti 2. ročníku
dálkového nástavbového studia průběžně seznamováni s dalšími možnostmi studia. Se
žáky denního studia besedovali i zástupci rekrutačního střediska Armády ČR a odborný
pracovník pro profesní poradenství z Úřadu práce Tachov Bc. O. Struček.

2. Podobně jako v loňském školním roce i nadále můžeme konstatovat, že se udržel trend
klesání počtu závažnějších případů užívání drog. Výchovných komisí, na kterých se řešila
opět zejména neomluvená absence, se konalo 26.
Ve třídě C 1. se objevily projevy šikany, které byly řešeny v součinnosti s vedením školy,
protidrogovou preventistkou, rodiči a následně i s Policií ČR. Výsledkem je navázání úzké
spolupráce s policií. Jedná se o systém besed od 1. do 3. ročníku; tématy jsou šikana,
trestní a právní odpovědnost atd.
3.

Opět pokračovala spolupráce s OSPOD, Úřadem práce Tachov, Policií ČR, soudy –
jednalo se zejména o vypracování posudků na žáky školy. Pracovníci OSPOD byli
v některých případech přítomni při jednání výchovných komisí.
Pokračovala spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a SPC. Jedná se
zejména o doporučení pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními a následná
realizace a dodržování podpůrných opatření.

4.

Pro oblast vztahových problémů a problémů spojených s dospíváním byla opět zvolena
spolupráce s p. Pospíšilem, který s našimi žáky formou besed pracuje již mnoho let a tyto
besedy jsou žáky vždy hodnoceny velmi pozitivně.

5.

Probíhal opět nábor nových žáků - zejména s akcentem na nový obor Spojový mechanik
pro IT, který se bude vyučovat od následujícího šk. roku. Přirozeně se škola prezentovala i
v tisku. K dobrému jménu školy opět přispěly prodejní velikonoční a vánoční výstavy.
Novinkou bylo navázání spolupráce s Domem s pečovatelskou službou Planá. Jednalo se
o předčítání klientům. Tato součinnost má opět napomoci k podpoře lidštějších vztahů ke
starším a handicapovaným lidem.

Výchovného poradenství na ZŠ

Stejně jako v uplynulém roce byla hlavní náplní výchovného poradce ve šk. roce
2016/2017 pomoc při výběru vhodného učebního oboru vycházejícím žákům,
poskytováním aktuálních informací žákům a jejich rodičům. Střední škola živnostenská
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organizovala informační schůzky pro výchovné poradce i rodiče formou „Otevřených
dveří“.
Výchovný poradce se zúčastnil pracovních seminářů na SŠŽ Planá, poradce poskytoval
potřebné informace v orientaci na budoucí povolání také žákům nižších ročníků.
Průběžně spolupracoval s ostatními vyučujícími, rodiči a pracovnicemi odboru sociálních
věcí Tachov a Stříbro v prevenci a při řešení konfliktních situací s problémovými žáky,
zejména při prevenci sociálně patologických jevů.

Minimální preventivní program na ZŠ
Program byl ve všech bodech průběžně splněn. Tyto body jsou začleněny do všech
předmětů, zejména však do Ov, Př, Ch. ŠMP se zúčastňovala všech obvyklých kurzů a
seminářů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Na pedagogických radách
je řešena prevence v této oblasti a vyučující jsou seznamováni s novými trendy v programu
a jeho plněním.
Spolupracovala s výchovnou poradkyní, dalšími vyučujícími, rodiči, vedením školy,
kterým předává aktuální materiály a pokyny.
Dále proběhla ukázková hodina první pomoci pracovnicemi RZS Planá v I. a II. pololetí
školního roku.
Spolupráce s PPP i SPC je na velmi dobré úrovni.
Průběžná spolupráce s Policií ČR, Městskou policií a OSPOD Tachov je na dobré úrovni.
Zástupce ředitele školy je členem sociální komise péče o mládež při Městském úřadu Planá
a tak má škola aktuální poznatky o vzniklých problémech.
Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek a individuálními návštěvami
rodičů ve škole.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří proběhl na naší škole ve dvou termínech: 24. listopadu 2017 a 25. ledna
2018. Při této příležitosti jsme přivítali řadu zájemců o jednotlivé učební obory. Zájemce
zajímali nejen tradiční obory, které vyučujeme již řadu let, ale velký zájem projevili i o nově
nabízený tříletý učební obor Spojový mechanik pro IT. Tento obor bude v příštím školním
roce otevřen pod záštitou firmy MICROSOFT.

Burza škol
Dne 8. listopadu 2017 jsme se zúčastnili prezentace škol v Tachově pod názvem „Kam na
školu, kam do učení“. Burzu škol v Tachově tradičně navštěvují žáci osmých a devátých tříd
základních škol z celé tachovské oblasti, není ale výjimkou, že se přijedou podívat i žáci
z Karlovarského kraje, který s námi sousedí.
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G.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Seminář na téma Zdravotní techniky a manipulace s osobami se zdravotním postižením
Dne 15. prosince 2017 jsme v rámci spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou Petra
Jilemnického v Tachově uskutečnili seminář pro pedagogické pracovníky, kteří pečují o žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Seminář vedly paní Bc. Andrea Hušková a Věra
Vobořilová, které zajišťují teoretickou přípravu studentek oboru Ošetřovatel, asistovaly jim
žákyně třetího ročníku jako figurantky. Pedagogy ZŠ a MŠ Tachov seznámili se zdravotními
technikami při manipulaci s osobami se zdravotním postižením.
Spolupráce naší školy s firmami regionu
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je kombinací aktivit
z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ,
aktivity rozvíjející ICT na středních školách.
Vánoční prodejní výstavy
Dne 7. prosince 2017 jsme se podíleli na vánoční prodejní výstavě na KÚPK v Plzni, kde nás
vzorně reprezentovali žáci oboru cukrář a kuchařské práce.
Další prodejní výstavku svých prací s vánoční tematikou uspořádali žáci se svými vyučujícími
20. prosince 2017 v prostorách vestibulu městského úřadu v Plané. Rukodělné výrobky žáků
základní školy a pochutiny od kuchařů a cukrářů se prodávaly i před budovou radnice.
Partnerství s BS Wiesau
V rámci aktivní spolupráce navštívili dne 19. února 2018 žáci naší školy společně se žáky
z Berufschule Wiesau Techmánii v Plzni. Celodenní program zahrnoval komentovanou
prohlídku interaktivních expozic, oběd a občerstvení pro všechny zúčastněné. Prohlídka
současných expozic tohoto interaktivního muzea všechny nadchla.
26 let společného partnerství škol
Dne 3. května 2018 jsme potvrdili dlouholeté partnerství se Střední hotelovou školou
v Mariánských Lázních a Staatliche Fachberufschule
Wiesau společným setkáním
v Mariánských Lázních. Program, který každým rokem pro další dvě školy připraví vždy
jedna partnerská škola letos zahrnoval návštěvu Goethova muzea, velmi zajímavou procházku
společným koridorem lázeňských domů, turnaj v bowlingu a byl zakončen slavnostní tabulí
v restauraci SHŠ, kde se obsluhy ujali žáci a pedagogové.
Velikonoční prodejní výstava
Dne 28. 3. 2018 jsme jako každý rok pořádali ve vestibulu Městského úřadu v Plané prodejní
výstavu prací žáků základní i střední školy s velikonoční tematikou. Výrobky si přišly
prohlédnout děti z mateřské a základní školy. Velký zájem projevuje i plánská veřejnost.
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Osvědčení na obsluhu vysokozdvižných vozíků
V květnu 2018 na závěr studia oboru operátor skladování prokazovalo deset žáků schopnosti
potřebné k obsluze vysokozdvižného vozíku. Všichni při této zkoušce obstáli a získali velmi
cenné osvědčení, které jim po ukončení studia usnadní přijetí do zaměstnání.
Český den proti rakovině
V květnu 2018 se uskutečnil již 22. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině,
známý pod názvem Květinový den. Tradičně se do této charitativní akce zapojila i naše škola.
Koupí kvítku měsíčku lékařského tentokrát dárci přispěli na prevenci, léčbu, výzkum a
vybavenost onkologických pracovišť při nádorovém onemocnění tlustého střeva. Studentkám
se podařilo prodat všechny kytičky (200 kusů) a tím pomoci Lize proti rakovině částkou
přesahující 4000 Kč.
Divadlo Na Fidlovačce
Zájezd do pražského Divadla Na Fidlovačce se uskutečnil v květnu 2018. Žáci zhlédli
veřejnou generálku hry Cizinec. Herci byli skvělí, všichni diváci se náramně bavili. Po
divadle pak následovala prohlídka několika pražských dominant.
Spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v Plané
Novinkou v tomto školním roce bylo navázání spolupráce s Domem s pečovatelskou službou
v Plané. Dvě žákyně za doprovodu D. Buchartové a A. Chládkové předčítali zdejším
klientům. Spolupráce bude určitě pokračovat v i příštím školním roce.
Spolupráce s Městskou knihovnou v Plané
Po celý školní rok jsme úzce spolupracovali s Městskou knihovnou v Plané. Její vedoucí paní
Vasuková umožnila exkurzi do knihovny všem prvním ročníkům; žáky přiměřeným
způsobem seznámila s chodem knihovny. Navštívili jsme zde i výstavku výtisků knihy
Babička od Boženy Němcové. V červnu doprovázela paní Vasuková žáky při prohlídce Plané.
Pěší výlet zpestřila vyprávěním několika plánských pověstí.
Lemuří eldorádo v ZOO Plzeň
Za podpory Plzeňského a Jihočeského kraje byl 20. 6. 2018 v ZOO Plzeň uspořádán den plný
her, tancování, soutěží a zábavy. Žáci naší školy přispěli k dobré zábavě zdobením perníků
pro zúčastněné návštěvníky.
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Praxe oboru ošetřovatel v Německu
Jak se stává milou tradicí, i koncem letošního školního roku opět absolvovaly ošetřovatelky
prvního a druhého ročníku týdenní praxi v Domově Dr. Loew ve Vohenstraussu. Náplň praxe
je zajímavá a zcela odlišná od náplně praxe během školního roku. Ve Vohenstraussu
aktivizují klienty Domova po stránce využití volného času, např. kreslením, hudbou, lehkým
sportem a hrou se stavebnicemi a osobním kontaktem. Domov se o naše děvčata dobře stará.
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H.

Další školní aktivity

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.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají zřízené své vlastní e-mailové adresy ve tvaru:
příjmení@sszplana.cz. Stejným způsobem funguje i spojení mezi vzdálenějšími pracovišti –
základní školou, domovem mládeže a pracovištěm odborného výcviku v Jateční či
Bezdružické ulici.
Naše škola má i své webové stránky. Na adrese www.sszplana.cz se škola prezentuje na
veřejnosti.
Služby žákům poskytované školou
Přístup na internet ve dvou odborných učebnách i ve studovnách na domově mládeže
Hromadné objednávání učebnic na základě jejich objednávky
Zapůjčování učebnic, knih, audio a video nosičů, CD nosičů
Poskytování odborných konzultací dle zájmu žáků
Pomoc při řešení problémů s metodiky prevence na ZŠ i SŠ
Činnost výchovných poradců na ZŠ i SŠ
Doprava na pracoviště odborného výcviku
Ubytování, stravování
Nápojový automat
Činnost žákovské knihovny
Žáci mají celodenní přístup do žákovské knihovny. Ne vždy této možnosti plně využívají,
ale pravdou je, že zde mohou najít celkem 1 723 knih. Hodnota knih v žákovské knihovně je
v celkové výši 111 442,20 Kč.
Nové odborné učebny
V průběhu tohoto školního roku byly budovány nové odborné učebny. V Bezdružické ulici
v prostorách bývalé školní jídelny byla vybudována moderní dílna, ve které zahájí činnost
na začátku nového školního roku žáci oboru cukrář.
V budově školy vznikly dvě moderní nadstandardně vybavené učebny, které jsou určeny
převážně pro nový obor spojový mechanik pro IT, ale možnost využití budou mít i žáci
z ostatních oborů. V učebnách budou pořádány i různé semináře a školení.
Připravovala se i odborná jazyková učebna, která bude dokončena v příštím školním roce.
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Slavnostní předání výučních listů
21. června 2018 byly žákům učebních oborů kuchařské práce, malířské a natěračské práce,
zednické práce, ošetřovatel, operátor skladování, provozní služby, cukrář slavnostně předány
výuční listy. Závěrečný ceremoniál se již tradičně konal v příjemném prostředí kostela sv.
Petra a Pavla v Plané. Na cestu do praktického života vyprovodili 48 absolventů ředitel školy,
učitelé teoretické výuky i odborného výcviku a starostka Plané Mgr. Martina Němečková.
Všichni žáci obdrželi vedle výučního listu i Evropský pas dovedností.
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I.

Výsledky soutěží

Čepování Praha
V říjnu 2017 se žákyně druhého ročníku oboru kuchařské práce zúčastnily soutěže v čepování
piva. Soutěž probíhala pod záštitou CBA na výstavě HORECA v pražských Letňanech. Naše
žákyně obsadily 4. místo.

Lázeňský pohárek
Soutěž Lázeňský pohárek se konala v prosinci 2017 v Karlových Varech v hotelu Pupp. Byla
určená pro gastronomické obory. Soutěžící žákyně oboru kuchařské práce Denisa Pražáková
zvládla zadané téma – studené předkrmy včetně přípravy tabule a pódiové soutěže. V silné
konkurenci hotelových škol obsadila pěkné 3. místo.
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Čepování v Chodovaru
V únoru 2018 nás žákyně oboru cukrář reprezentovaly na tradiční soutěži v čepování piva
v rodinném pivovaru Chodovar v Chodové Plané. I na této soutěži jsme bodovali a získali
krásné 3. místo.
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Zdobení perníčků
Dne 20. března 2018 jsme pořádali již sedmý ročník jarní soutěže ve zdobení perníčků a
úpravě slavnostní velikonoční tabule. Přivítali jsme na naší škole žáky z různých škol
Plzeňského kraje a již třetím rokem se soutěže účastní i žáci ze spřátelené Berufsschule ve
Wiesau. Celkem soutěžilo sedm družstev.
Dovednosti žáků z jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a naše družstvo obsadilo 4. místo.
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Jarní kuchařská soutěž v Plzni
Dne 11. dubna 2018 jsme se s žákyněmi prvního ročníku oboru kuchařské práce zúčastnili
Jarní kuchařské soutěže v Plzni, kterou pořádala Odborná škola výroby a služeb.
V konkurenci ostatních žáků z dalších devíti škol se našim děvčatům 1. ročníku oboru
kuchařské práce Anně Buriánové a Sáře Rajtmajerové podařilo vybojovat zlatou medaili. Za
skvělou reprezentaci školy jim patří veliký dík.

Borská vařečka
Dne 22. května 2018 se dvoučlenné družstvo spolužáků z oboru kuchařské práce rozjelo
poměřit své síly s žáky dalších gastronomických škol na soutěž do SŠ v Boru. Zatímco Brian
Kuschel několik hodin vařil ve cvičné kuchyni, Tomáš Růžička poznával 30 druhů koření,
normoval pokrmy, počítal kalkulace a vypracovával testy z hygienického minima a
teoretických znalostí pokrmů. Oba žáci nás vzorně reprezentovali a získali 4. místo.
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J.

Činnost dalších úseků školy

Činnost domova mládeže
Počet přihlášených žáků na začátku školního roku 2017/2018
Počet přihlášených žáků k 31. 10. 2017
Z toho:
chlapci
dívky

21 žáků
20 žáků
8 žáků
12 žákyň

Stav ke konci školního roku 2017/2018

21 žáků

Ve školním roce 2017/2018 nebyly uděleny pochvaly ani napomenutí. Jeden žák byl
z domova mládeže za nevhodné chování vyloučen. Ostatní žáci byli nekonfliktní, ochotní si
navzájem pomoci a vyhovět, taktéž ve vztahu k vychovateli či vychovatelce. Nejčastějším
prohřeškem, který se řešil, byl nepořádek v prostorách domova mládeže, hlavně na pokojích,
kde byli žáci ubytovaní.
Spolupráce se školou, učiteli a rodiči je na dobré úrovni. Nevyskytují se zjevné problémy.
Ve školní jídelně se stravuje malý počet žáků. Žáci využívají k přípravě své stravy plně
vybavenou kuchyňku na domově mládeže.
Zhodnocení výchovného programu, zapojení žáků do činnosti domova mládeže
Na začátku školního roku byli všichni žáci proškoleni z BOZP a PO při pobytu na domově
mládeže. Na domově mládeže se stalo nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu
soustavné a jednotné působení na žáky k eliminaci nežádoucích sociálně patologických jevů,
kterými jsou žáci ohroženi. Patří mezi ně záškoláctví, šikana, agresivita, ponižování a
zesměšňování druhých, různé druhy závislostí, vztahy v kolektivu a problémy spojené
s dospíváním. Velkým nebezpečím dnešní doby je internet a jeho zneužití, vedoucí ke
kyberšikaně.
Volného času žáci využívali především ke sportovní činnosti. K dispozici měli
zrekonstruované venkovní hřiště na fotbal, volejbal a badminton. V budově domova mládeže
tělocvičnu a posilovnu. Dále využívali žáci klubovnu volného času.
Zabezpečení doplňkové činnosti
Doplňková činnost je realizovaná pronájmem volných lůžkových kapacit. Mezi ubytovanými
hosty jsou zaměstnanci firem, které mají v Plané či blízkém okolí jednorázové zakázky. Dále
obchodní zástupci, turisté, cykloturisté a rodiny s dětmi.
Údržbové, úklidové, investiční akce v areálu DM
Úklid prostor domova mládeže, školní jídelny a služby pokojské zajišťuje uklízečka DM,
venkovní úpravy a údržbářské práce má na starost údržbář.
Zkvalitnila se úroveň poskytovaných služeb. Byly plně zrekonstruovány dvě sociální zařízení,
což společně se čtyřmi pokoji tvoří celkem 13 lůžek hotelového typu. Dále byla dovybavena
tělocvična a posilovna. Chodba a společné prostory na 2. patře byly zrekonstruovány a
opatřeny novými malbami. Venkovní prostory byly upraveny prořezem dřevin a
zrekonstruováno bylo venkovní fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal a míčové hry.
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Činnost ekonomického úseku
V uplynulém roce 2017 byly mzdy čerpány ze čtyř dotací, z provozních prostředků hlavní a
doplňkové činnosti.
Od května 2017 se organizace stala plátcem DPH. Z tohoto důvodu došlo ke změnám
v účetnictví a zvýšila se náročnost účetních operací.
Od září 2017 byla mzdová účetní v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zpracování mezd a
ostatní agendy, která je v pracovní náplni mzdové účetní, bylo řešeno částečně pomocí
vlastních zaměstnanců a částečně externí pracovnicí. Tato mimořádná situace kladla na výše
uvedené pracovníky zvýšené nároky.

Vnitřní kontrolní činnost
Na škole je dle pokynu Rady PK od 1. 9. 2011 zřízena funkce interního auditora. Hlavní a
soustavnou náplní auditora je přezkoumávání ekonomické oblasti, zda nedochází
k porušování příslušných platných zákonů.
V tomto školním roce byl vnitřní kontrolní systém zaměřen na kontrolu:
1. Provozní řád domova mládeže, evidence ubytovaných, evidence poplatků za ubytování
Navrhovaná opatření byla realizovaná
2. Náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů
Navrhovaná opatření byla realizovaná
3. Činnost výchovných poradců
Nebyla navrhována žádná opatření
4. Vymáhání pohledávek, směrnice školy
Navrhovaná opatření byla realizovaná
Vnější kontrolní činnost
Dne 19. 10. 2017 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje,
územní pracoviště Tachov, zaměřená na dodržování zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění,
dále byla provedena kontrola protiepidemických opatření. Z kontroly vyplynulo, že nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
V době od 21. 5. 2018 do 26. 6. 2018 byla provedena kontrola pracovníky KÚ PK.
Předmětem kontroly bylo:
- soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou
- vnitřní kontrolní systém
- poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
- dodržování směrnic PK o zadávání veřejných zakázek
- dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.
Kontrolou byly zjištěny drobné a méně závažné nedostatky, které jsou již k dnešnímu dni
odstraněny.
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K.

Údaje o výsledcích inspekce

Inspekce ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na naší škole žádná inspekční činnost.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Nedílnou součástí této zprávy o činnosti za školní rok 2017/2018 je Výroční zpráva Střední
školy živnostenské a Základní školy Planá podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím za rok 2017.

27

L.

Údaje o hospodaření školy

Přímá dotace
2014

2015

2016

2017

Přímá dotace celkem

15 744 000

14 009 000

16 156 000

16 574 364

Platy

11 228 000

10 038 000

11 493 000

11 786 294

OON

250 000

170 000

269 000

246 000

4 266 000

3 801 000

4 394 000

4 542 070

2014

2015

2016

2017

3 363 000

4 511 000

3 400 000

3 744 000

Náklady za organizaci celkem

21 900 065

22 883 269

22 987 228

24 131 853

Náklady na hlavní činnost

21 482 986

22 587 716

22 337 058

22 902 963

417 079

295 553

650 000

1 228 890

Tržby za organizaci celkem

22 145 625

23 187 204

23 290 713

24 840 711

Tržby z hlavní činnosti včetně
dotací

21 615 765

22 811 614

22 337 963

22 906 331

Tržby z doplňkové činnosti

529 860

375 590

952 750

1 934 380

Hospodářský výsledek
organizace celkem

275 560

303 935

303 485

708 858

Hospodářský výsledek
z hlavní činnosti

162 779

223 898

905

3 368

Hospodářský výsledek
z doplňkové činnosti

112 781

80 037

302 580

705 490

ONIV vč. odvodů z mezd
Provozní prostředky

Provozní dotace

Náklady na doplňkovou činnost
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Pro rok 2017 byly naší organizaci stanoveny závazné ukazatele na přímé výdaje ve školství
jako celek bez přesného členění na jednotlivá střediska školy.
Limit počtu zaměstnanců
28,27
Přímé neinvestiční výdaje celkem
16 574 000,- Kč
z toho: prostředky na platy
11 786 000,- Kč
prostředky na ostatní osobní náklady
246 000,- Kč
ostatní neinvestiční prostředky vč. odvodů z mezd
4 542 000,- Kč
Dotace byla zcela vyčerpána.
Na krytí mzdových prostředků byly navíc použity tyto mimořádné dotace:
Rozvojový program MŠMT na podporu odborného vzdělávání
Zvýšení platů pracovníků školství – nepedagogických pracovníků
pedagog. a nepedagog. pracovníků

265 356,- Kč
107 189,- Kč
357 496,- Kč

Na provozní neinvestiční výdaje byla zřizovatelem poskytnuta dotace na provoz ve výši
3.744.000,- Kč.
Na krytí investičních výdajů na realizaci výstavby cvičných cukrářských dílen byla
poskytnuta dotace 2.037.084,- Kč.
Z investičních prostředků byla financována realizace cvičných cukrářských dílen ve výši
7.072.327,- Kč.
Na krytí nákladů byly použity také tržby z hlavní i vedlejší hospodářské činnosti školy.

Čerpání neinvestičních prostředků
Celkem bylo z ostatních neinvestičních nákladů pro výuku zaplaceno 463 tis. Kč.
Učební pomůcky:

121

tis. Kč

Pracovní oděvy žáků:

89

tis. Kč

Knihy do knihovny:

12

tis. Kč

Praktická výuka:

32

tis. Kč

Stravné na praxi a DM:

68

tis. Kč

Náhrady za nemoc:

85

tis. Kč

Úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem:

51

tis. Kč

5

tis. Kč

Odměny, odvody - maturity

Hospodářský výsledek za celou organizaci je 708.858 Kč. V hlavní činnosti byl dosažen
hospodářský výsledek 3.368 Kč a v doplňkové činnosti 705.490 Kč.
Mzdy byly vypláceny celkem ze čtyř dotací, z provozních prostředků hlavní a doplňkové
činnosti. Zpracování mezd a následné účtování si kladlo zvýšené nároky na sledování
správného čerpání a vyúčtování dotací.

29

M.

Závěr

Strategické cíle školy:
1. Škola pro všechny. Škola jako centrum vzdělávání pro děti, mládež, občany a centrum
regionální spolupráce s obcemi, firmami, školami.
2. Nový učební obor Tesařské práce (36-64-E/01).

Hlavní cíle pro příští školní rok:
1. Zapojení do KAP – získání finančních prostředků z EU, šablony
2. Modernizace učeben školy, zázemí a pedagogického sboru
3. Příprava projektu modernizace a zateplení budovy Domova mládeže
4. Spolupráce s firmami v okolí

Projednáno ve školské radě dne……………………………….

Mgr. Josef Mára
ředitel školy
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Výroční zpráva
Střední školy živnostenské a Základní školy Planá
podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za rok 2017

I.
Obsah výroční zprávy se člení dle § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb. na tyto části:
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádostí,

V roce 2017 nebyly SŠŽ a ZŠ Planá doručeny žádné žádosti o informace podle
zákona č. 106/199 Sb.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
V roce 2017 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, protože škola nevydala
rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou tazatel žádal.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
V průběhu roku 2017 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o
poskytnutí informací.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení.
V průběhu roku 2017 nebyla podána na SSŽ a ZŠ Planá žádná stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace.

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Střední škola živnostenská a Základní škola Planá zveřejňuje informace podle tohoto
zákona těmito způsoby:
a) Na úřední desce
b) Přímo u ředitele školy a vedoucích pracovníků školy
c) Na internetových stránkách www.ssz.cz

II.
Při případném obdržení jakékoliv žádosti o informace by bylo postupováno v souladu s výše
citovaným zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu
s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytnuty neprodleně a bezplatně –
jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě
zákona č. 106/199 Sb.

V Plané dne 5. 7. 2018

Mgr. Josef Mára
ředitel SŠŽ a ZŠ Planá

