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Název školy dle zařazení v rejstříku škol 

 

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

  

 Právní forma:  příspěvková organizace 

 Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

 IČO:  49774859 

 IZO školy:  049774859 

Kontakty 

Telefon:  377 308 282 

Fax:  377 823 030 

E-mail:  info@osvsplzen.cz 

Webové stránky:  www.osvsplzen.cz 

 

 

Ředitelka školy do 31. 7. 2018:     Mgr. Bc. Hana Krýslová 

Ředitelka školy od 1. 8. 2018:    Mgr. Lucie Vodičková 

Zástupkyně ředitelky školy pro TV do 31. 7. 2018:  Ing. Mgr. Bohumila Medková 

Zástupkyně ředitelky školy pro TV od 1. 8. 2018:  Mgr. Karolína Kajerová, DiS. 

Zástupce ředitele školy pro PV:                                 Mgr. Miroslav Kříž 

Zástupce statutárního orgánu od 1. 8. 2018:              Mgr. Miroslav Kříž 
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Počet tříd a žáků/studentů, včetně závěrečných ročníků 

 

Počet žáků/studentů 

v denní formě studia 

Počet žáků/studentů 

v jiné formě studia Počet tříd 

30. 9. 2017 31. 8. 2018 30. 9. 2017 31. 8. 2018 

s VL 316 191 0 0 22 

 

Přehled pracovníků školy - podle stavu k 30. 6. 2018 

Počet pracovníků celkem 

fyzický/přepočtený 

z toho počet pedagog 

pracovníků 

fyzický/přepočtený 

Fyzický počet 

pedagog. pracovníků 

se vzděláním VŠ/SŠ 

Průměrná délka 

pedagogické praxe 

(za všechny pedagog. 

prac.) 

38/37 31/31 23/8 16 

 

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 

Forma studia 

Počet žák přihlášených 

celkem 

 

Počet žáků, 

kteří 

skutečně 

nastoupili 

k 1. 9. 2018 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí  

ke studiu 
1. kolo další kola 

Denní forma 192 37 130 3 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2017/2018 k 31. 8. 2018 

(včetně závěrečných ročníků) 

 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován 

s VL 56 166 33 0 

 

Údaje o chování žáků – k 31. 8. 2018 (denní studium SŠ) 

   snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 

snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

podmínečně 

vyloučeni 
vyloučení 

Celkem 22 27 16 0 

 

Žáci/studenti s individuálním vzdělávacím plánem 

 celkem 

počet žáků/studentů s IVP 0 

z toho talentovaní 0 

v jakém oboru/předmětech 0 
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Výsledky závěrečných zkoušek – včetně opravného a náhradního termínu 

 

výsledky ZZ 

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

14 43 1 

 

Řešení stížností 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 0 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

počet navštívených vzdělávacích akcí 19 

počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 16 

 

 

Školní metodik prevence (ŠMP) 

počet fyzických osob 1 

zařazení do platové třídy 12 

vyučovací povinnost - hodin 21 

funkci ŠMP zastává let 11 

působí i jako výchovný poradce ne 

 

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 

absolvovala 2011 

studuje, studium dokončí ve školním roce - 
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Primární prevence rizikového chování ve škole 

Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací:  ano 

Pokud ano, uveďte jakých:     

 Městská policie Plzeň  

 Ledovec 

 Úřad práce Plzeň 

 Salesiánské středisko mládeže 

Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., 

jehož realizátory jsou učitelé:             ano 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, možnosti, co by se mohlo podle 

Vás zlepšit, co by Vám pomohlo, apod.: 

 výhody - zpracování preventivního programu, který koresponduje s aktuální situací 

na škole v oblasti sociálně patologických jevů; tvorba, koordinace a kontrola plnění 

preventivního programu školy 

 nevýhody - osvětová činnost se ne vždy setkává s pozitivním ohlasem převážně 

z důvodu nevhodné prezentace daného tématu přednášejícím 

 možnosti - školení 

 zlepšení – rezervy v oblasti kooperace MPP s učiteli. 

 

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ne 

uveďte jeho aprobaci x 

 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 

absolvoval/a x 

studuje, studium dokončí ve školním roce x 

 

Bezbariérová škola 

bezbariérová škola ne 
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Podpora technického vzdělávání 

Ano, škola podporuje technické vzdělávání. V současné době umožňuje žákům vyučit 

se v technických oborech kategorie E. Uchazeči se mohou přihlásit na Strojírenské práce 

a Elektrotechnické a strojně montážní práce. Obory se vyučují ve víceoborových třídách. 

Důvodem této skutečnosti byl na jedné straně zájem žáků, na druhé straně příliš nízký počet 

uchazečů hlásících se ke vzdělávání v těchto oborech v předcházejících letech. Dále škola 

podporuje u těchto oborů exkurze do firmám stejného obdobného zaměření. 

Údaje o asistentech pedagoga 

Škola nemá zřízenou funkci asistenta pedagoga. 

Hodnocení školního roku 

Integrovaní žáci ve školním roce 

Výchova a vzdělávání žáků je zaměřena na odbornou přípravu a získání základních sociálních 

dovedností. Vzdělávání je realizováno v souladu s postupujícím vědeckým poznáním v duchu 

zásad humanity a demokracie. Při všech činnostech jsou uplatňovány i speciálně pedagogické 

postupy se zřetele na respektováním speciálně vzdělávacích potřeb žáků Odborné školy výroby 

a služeb, Plzeň, Vejprnická 56. Ve školním roce 2017/2018 bylo formou individuální integrace 

vzděláváno 40 žáků. Podle individuálního vzdělávacího plánu nebyl vzděláván žádný žák. 

Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Výchovné poradenství na Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 ve školním roce 

2017/2018 zajišťuje ředitelka školy, školní metodik prevence a výchovný poradce. Tyto osoby 

se scházely v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Veškeré informace z těchto schůzek 

byly předávány pedagogickému sboru prostřednictvím metodika a výchovného poradce. Dále 

se záležitosti výchovného poradenství řešily na pedagogických radách. 

Nábor žáků ke studiu na naší škole 

V říjnu proběhla prezentace školy na informační schůzce pro výchovné poradce základních 

a středních škol na Úřadu práce Plzeň – město. 

V průběhu měsíce října byly na základní školy zaslány informační dopisy a letáky 

o možnostech studia a podmínkách přijímacího řízení. 

V prosinci a lednu proběhly dny otevřených dveří. 
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Informace o učebních oborech jsou průběžně předávány také všemi pedagogickými 

pracovníky při dnech otevřených dveří. 

Prezentace škol ve školním roce 2017/2018: 

 Akademie řemesel Rokycany 

 Veletrh perspektivy řemesel Stod 

 Akademie řemesel Klatovy 

 Festival vzdělávání: Posviť si na budoucnost DEPO 2015 

Kariérové poradenství 

V únoru se žáci 3. ročníku zúčastnili programu Příprava na pohovor v informačně vzdělávacím 

středisku Plzeňského kraje INFO KARIÉRA, Tylova 33, Plzeň připravilo pro žáky 3. ročníků 

program Příprava na pohovor. Žáci v rámci programu mapovali své kompetence a uvažovali 

o jejich využití pro prezentaci na trhu práce. Získávali informace, s čím se u pohovorů mohou 

setkat, jaké otázky mohou očekávat a jak se na takové situace připravit. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 K 1. 1. 2018 bylo 37 žáků s SVP.  

 K 30. 6. 2018 k vydání závěrečné zprávy VP bylo evidováno 43 žáků s SVP. 

1. stupeň (Plán pedagogické podpory) 3 žáci 

2. stupeň 32 žáků 

3. stupeň 6 žáků 

4. stupeň 2 žákyně 

Ve školním roce 2017/2018 jsme nově pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně 

pedagogické centrum vyhodnocovali podpůrná opatření. 

1. Říjen, květen - schůzka výchovných poradců středních škol v Pedagogicko-psychologické 

poradně Plzeň-město. Změny v legislativě, GDPR. 

2.  Květen, červen – besedy PLZEŇSKÉ UNIE NESLYŠÍCÍCH – Odstraňujeme 

komunikační bariéry. 1C, 1PP,1ZDP, 1ZA, 2ZDP, 2PP. 

Hodnocení výsledků v oblasti primární prevence 

V průběhu celého školního roku probíhala úspěšně komunikace a spolupráce mezi třídními 

učiteli a preventivním týmem. Pro několik žáků byl po udělení DŘŠ vytvořen plán 

individuálních setkávání s VP nebo ŠMP. Pedagogové využívali společného postupu při řešení 

výchovných problémů žáků, fungovaly pravidelné schůzky VP, ŠMP a ŘŠ a spolupráce 
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s vedením školy při řešení agresivního chování žáků. V rámci řešení problémů s rizikovým 

chováním žáků byla využita spolupráce s OSPOD, Ledovcem, Policií ČR a SVP, organizací 

Tady a teď. Školní preventistka rizikového chování žáků se účastnila pravidelných setkání 

metodiků středních škol s městskou preventistkou PPP. 

Zneužívání návykových látek 

1. V rámci předmětů OV, ZDR proběhly přednášky – zdravý životní styl, návykové 

látky, rizika zneužití návykových látek, legální návykové látky, prevence zneužívání 

návykových látek 

2. Přednáška Městské policie Plzeň – trestní odpovědnost mladistvých, legální drogy – 

1. ročníky 

Rizika virtuálního světa 

1. V předmětech PP a OV seznámeni s pojmy kyberšikana, stalking a s riziky spojenými 

s pohybem ve virtuálním světě 

2. Přednáška Městské policie Plzeň – kyberšikana – 2. ročníky 

3. V rámci předmětu OV a PP zapojení všech ročníků do projektu eBezpečnost 

plzeňského kraje – bezpečný internet.  

Rizikové sexuální chování 

4. V rámci předmětů OV, SVD, ZDR proběhly přednášky -  zdravý životní styl, sexuální 

život, rizika předčasného sexu, pohlavní choroby, druhy antikoncepce 

5. Přednáška IFMSA – Sexuální výchova pro pokročilé – 1. ročníky 

Vztahy, komunikace 

1. V rámci OV a SVD proběhly přednášky – mezilidské vztahy, komunikace, formální 

a neformální skupiny, tolerance, rasismus 

2. V třídnických hodinách a při OV vytvořeny v některých třídách třídní pravidla 

3. Spolupráce s organizací Ledovec – individuální pomoc konkrétním žákům s osobním 

i nebo rodinnými problémy 

4. Spolupráce se Salesiánským střediskem – poradenství  

5. Přednášky organizace neslyšících – 1. ročníky 

Zdravý životní styl 

1. V rámci předmětů OV, TV, SVD, ZDR proběhly přednášky – zdravý životní styl, 

stravování, volnočasové aktivity, civilizační choroby 

2. Přednáška Městské policie Plzeň – Doprava – 3. ročníky 

3. Vánoční a velikonoční florbalový turnaj 

4. Sportovní den  
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Spolupráce s rodiči žáků  

Třídní aktivy se konají pravidelně dvakrát za školní rok, tentokrát byly ve dnech 15. 11. 2017 

a 11. 4. 2018. V prvním termínu bylo přítomno 35,02 % rodičů. V jarním termínu 

bylo  přítomno 25 % rodičů. Proti loňskému školnímu roku zaznamenáváme mírně snížený 

zájem rodičů o prospěch a chování jejich dětí. 

Účast žáků na sportovních akcích 

 Velikonoční turnaj ve florbalu  

 Turnaj odborných učilišť v malé kopané  

 Sportovní den  

Účast žáků na kulturních akcích a exkurzích 

 Veletrh cestovního ruchu ITEP 2017 

 Městská knihovna - exkurze  

 Vánoční trhy v Plzni  

 Plzeňské náměstí 

 Návštěva vědecké knihovny Plzeň 

 Velkosklad Čechofrut 

 Výstava „Tenkrát v Evropě“ 

 Škola se účastní pravidelných divadelních představení v divadle Josefa Kajetána Tyla 

přibližně jedenkrát za dva měsíce. Během školního roku se vystřídá většina žáků školy.  

 Výstava Podzim v Alpinu 

 Zelárna Křimice  

 Okolí boleveckých rybníků  

 Rašelina Soběslav  

 Botanické zahrady v Praze 

 Zahrady Pražského hradu 

 MUUR Elektronik Stod 

 Návštěva zařízení u Sv. Aloise – domov pro seniory  

 Návštěva zařízení Sv. Lazara – hospic Plzeň  

 Návštěva pivovarského muzea  

 Bohemia sekt Starý Plzenec  

 Floristická soutěž – Klatovy  

 Zahrady Pražského hradu  
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Projekty, které byli realizované na škole v minulých letech 

 „Podpora studia pomocí E-learningových aplikací“  

 Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2012.  

 Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let.  

 Udržitelnost byla již skončena 

„Interaktivní výuka vybraných předmětů“  

 Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2012.  

 Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let.  

 Udržitelnost byla již skončena 

Pracoviště odborného výcviku ve školním roce 2017/2018 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

ŠVP - Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel  

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

Střední odborné učiliště elektrotechniké 

Střední průmyslová škola stavební 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 

1. základní škola 

Individuální pracoviště Parkhotel Plzeň, 33. základní škola, Základní škola Podmostní, Senior 

Residence Terasy, UK Šafránkův pavilon 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  

ŠVP - Cukrářské práce 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

Cukrářská dílna Odborné školy výroby a služeb, Plzeň 

Globus Chotíkov u Plzně 

Individuální pracoviště 
 Lahůdky JAPE, Peko – Františkánská, Klatovská, Bory, Romance – 

Lobezká, Pekařství N & E, s.r.o., U Jakuba, ISIS Bory 

66-51-E/01 Prodavačské práce  

ŠVP - Prodavačské služby a činnosti 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

Globus Chotíkov u Plzně 

Tesco Stores ČR a.s., Plzeň Rokycanská 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  

ŠVP - Zdravotně sociální služby 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 
Domov pro seniory u sv. Jiří 

Anavita Domov seniorů Plzeň (Senecura) 

Individuální pracoviště 
LONGEVITA Senio, Jíkalka a Senior Residence Terasy, Pečovatelský 

dům Plasy 
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41-52-E/01 Zahradnické práce  

ŠVP - Práce v zahradnictví 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 
Dílny a školní zahrada Odborné školy výroby a služeb, Plzeň 

Individuální pracoviště Zahradnictví Plzeň, Lobkowicz Křimice, Ginkgo Plzeň, Žeryk 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce  

ŠVP - Montážní práce v elektrotechnice 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

(SOUE) 

Dílny SOUE Doudlevce 

Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň 

 

23-51-E/01 Strojírenské práce  

ŠVP - Strojírenská výroba 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

(SOUE) 

Dílny SOUE Doudlevce 
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Prezentace školy ve školním roce 2017/2018 

Prezentace škol v Rokycanech 

Již po dvanácté pořádal Úřad práce v Rokycanech prezentaci škol pod názvem Akademie 

řemesel. Akce je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kde se mohou seznámit se školami Plzeňského 

Kraje. Akce proběhla dne 19. října 2017 v restauraci Na střelnici. Návštěvníci akce se mohli 

zastavit u našeho stánku a zeptat se přímo žáků školy na informace ohledně vyučovaných oborů. 

Škola prezentovala všechny své obory a výrobky našich žáků.  

   

 

 

Veletrh perspektivy řemesel 

Ve Stodu proběhla prezentace škol pod názvem Veletrh perspektivy řemesel. Na tuto akci 

se sjeli žáci z okolních základních škol, aby si mohli prohlédnout nabídku oborů v Plzeňském 

kraji. U našeho stánku si mohli prohlédnout prezentaci o škole a výrobky žáků Odborné školy 

výroby a služeb. Dále se mohli zeptat na informace ohledně učebních oborů, které se na naší 

škole vyučují. Nakonec obdrželi propagační letáček od žákyň oboru Potravinářská výroba – 

Cukrářské práce.  
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Akademie řemesel Klatovy 

Dne 8. 11. 2017 se již po druhé naše škola zúčastnila prezentace škol v Klatovech. Tato akce 

byla určena především pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol z Klatov a přilehlého okolí. 

Žáci se mohli u našeho stánku zatavit a shlédnout výrobky žáků. Dále obdrželi leták s obory, 

kde jsou podrobné informace o příjímacím řízení a přehled oborů vyučovaných na škole. 

 

Festival vzdělávání: Posviť si na budoucnost DEPO 2015 

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 proběhl v prostorách DEPO 2015 unikátní festival vzdělávání 

a práce, který nabízí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia. 

Na akci se představili zástupci středních škol Plzeňského kraje, všech fakult ZČU a taktéž 

zástupci zaměstnavatelů.  Zástupci naší školy podávali po celou dobu informace o učebních 

oborech, které jsou vyučované na škole. Při zastávce u prezentačního stánku obdrželi 

návštěvníci leták s informacemi, dále mohli ochutnat palačinky od žákyně oboru Potravinářská 

výroba – Cukrářské práce a jako pozornost je čekala malá kytička přímo z ruky žákyně, která 

se učí na oboru Zahradnické práce.  
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Akce, které byly realizovány ve školním roce 2017/2018 

Dvorana slávy hejtmana Plzeňského kraje 

Dne 19. září 2017 se žáci oboru Zahradnické práce podíleli v rámci slavnostní akce Dvorana 

slávy hejtmana Plzeňského kraje na výzdobě interiéru Měšťanské besedy. Kromě dekorací 

na stoly zhotovili také kytice pro oceněné a kytice pro hosty. Hejtman Plzeňského kraje předal 

tři kytice oceněným, kteří vstoupili do Dvorany slávy. Byli jimi významná česká divadelní 

a filmová herečka Blanka Bohdanová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska 

v Mariánské Týnici Irena Bukačová a český triatlonista a bronzový medailista z olympiády 

v Sydney Jan Řehula. Kytice pro oceněné zhotovili učitelky odborného výcviku spolu se žáky 

školy. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Příprava rautu na Krajském úřadě Plzeňského kraje – Erasmus 

Dne 17. října 2017 připravili žáci naší školy raut na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Raut 

ochutnali žáci zahraničních škol, kteří byli na výměnném pobytu v našem kraji. Náměstkyně 

hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová přivítala žáky a pozvala 

je k rautovému stolu, aby ochutnali výrobky našich žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Výzdoba na Krajském úřadě Plzeňského kraje 

Dne 2. listopadu 2017 připravily učitelky odborného výcviku spolu se žáky květinovou 

výzdobu k příležitosti setkání hejtmana Plzeňského kraje se zaměstnanci úřadu. Celá výzdoba 

byla pojata v podzimních barvách a samozřejmě nesměly chybět prvky Halloweenu, které 

znázorňovaly vydlabané dýně zdobící podium.   

   

 

 

 

 

Raut v Techmania Science Center – setkání s hejtmanem 

Dne 8. listopadu 2017 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce 

se zaměřením na přípravu jídel a žáci oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce raut, který 

se konal na dvou místech v prostorách Techmania Science Center. Akci v Techmanii 

pod názvem Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem pořádala společnost 

Deník. Na tuto akci byli pozváni významní zástupci firem a institucí. V ranních hodinách 

byl pro zúčastněné připraven coffee break v prostorách konferenčního sálu. Po zakončení 

jednání se přesunuli všichni účastníci jednání do prostorů horní galerie Techmania, kde byl 

připraven raut.   
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Příprava rautu na Krajském úřadu Plzeňského kraje Talent 2017 

Žáci 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce se zaměřením 

na přípravu jídel a Potravinářská výroba – Cukrářské práce připravili raut pro úspěšné žáky, 

kteří byli oceněni za účast v celostátních soutěžích. Tito žáci převzali ocenění od hejtmana 

Plzeňského kraje Josefa Bernarda a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu 

Mgr. Ivany Bartošové. Po skončení ceremoniálu mohli všichni zúčastnění ochutnat z rautového 

stolu, kde byly připraveny rautové řízečky, ochutnávka sýrů, kanapky, několik druhů salátů 

a zákusky od našich cukrářů. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava rautu v DEPO 2015 

Dne 4. prosince 2017 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce 

se zaměřením na přípravu jídel raut v prostorách DEPO 2015. Akce byla pořádána městem 

Plzeň a Krajským úřadem Plzeňského kraje jako tisková konference. Tiskové konference 

se zúčastnili přední představitelé Krajského úřadu a města Plzně.  Všichni přítomní mohli 

ochutnat z rautového stolu teplou uzenou kýtu, rautové zákusky, nadívanou vepřovou panenku, 

několik druhů salátů a další pokrmy. 

   

 

 

 

 

Příprava rautu pro účastníky olympijské kvalifikace v curlingu 

Západočeská metropole hostila ve dnech 5. až 10. prosince 2017 týmy, které se kvalifikovaly 

na olympijské hry v Pchjongčchangu, které se budou konat v roce 2018. Kvalifikace 

se zúčastnilo šestnáct týmů nejen z Evropy, ale i z daleké Číny. Naše škola měla tu čest připravit 

dne 10. prosince 2017 raut pro účastníky těchto závodů. Slavnostního rautu, který zakončil tyto 
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závody, se zúčastnilo 225 lidí.  V současné době to byla největší akce v historii školy. 

Na rautovém stole mohli návštěvníci ochutnat výrobky studené i teplé kuchyně. Nedílnou 

součástí byly i zákusky, které vyrobili žáci spolu s učitelkami odborného výcviku oboru 

Potravinářská výroba – Cukrářské práce. Dále se na rautu podíleli také žáci a učitelé oboru 

Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel. O výzdobu 

se pak postarali žáci oboru Zahradnické práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raut k příležitosti slavnostního otevření cukrárny v budově Odborné školy výroby 

a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

Dne 12. prosince 2017 byla slavnostně otevřená cukrářská dílna v budově naší školy. Na tuto 

akci si žáci spolu s učiteli odborného výcviku připravili slavnostní raut. Akce se zúčastnili 

představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje a další významní lidé našeho regionu. Celou 

akci zahájila ředitelka Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, dále všechny přítomné pozdravila 

a pár slov pronesla Mgr. Ivana Bartošová - náměstkyně hejtmana pro oblast školství 

a cestovního ruchu. K hostům promluvily také JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA - vedoucí 

odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Jaroslav Šobr předseda výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost a nakonec promluvil Ing. Ota Rubner. Dále se všichni přesunuli 

do nové cukrárny, kde byla slavnostně přestřižena páska a rozkrojen třípatrový dort. 

Po prohlídce cukrárny byli všichni pozváni ředitelkou školy na slavnostní raut.   
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Vánoční trhy na Krajském úřadě Plzeňského kraje 

Dne 7. prosince 2017 se tradičně konaly Vánoční trhy, které byly pořádané Krajským úřadem 

v jeho prostorách již po sedmé. V letošním roce se trhů zúčastnilo 11 středních škol, které jsou 

zřízené Plzeňským krajem. Naše škola nabízela vánoční máslové cukroví, staročeské vánočky, 

koláče, vlasové nudle a vánoční vazby. Jako již tradičně se do výroby všech výrobků zapojili 

žáci a učitelé odborného výcviku oboru Zahradnické práce - Práce v zahradnictví, Potravinářská 

výroba - Cukrářské práce a Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce se zaměřením na 

přípravu jídel.  

 

 

 

 

 

Výzdoba ve vestibulu Krajského úřadu 

Jako každý rok připravili učitelé odborného výcviku spolu se žáky oboru Zahradnické práce - 

Práce v zahradnictví výzdobu ve vstupní hale Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

 

 

 

 

 

Příprava rautu na Obchodní akademii Plzeň 

Dne 1. března 2018 připravili žáci naší školy několikátý raut v letošním školním roce. Raut byl 

připraven pro ředitele Obchodní akademie Mgr. Miloslava Skuhravého. Pochoutky žáků oboru 

Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel a Cukrářské práce ochutnalo na šest desítek 

hostů. Hosté mohli na rautovém stolu ochutnat vepřové a kuřecí řízečky, uzenou kýtu, několik 

druhů salátů, sýrů, marinovanou vepřovou panenku a několik druhů zákusků. 
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Příprava rautu na celorepublikové kolo projektu ENERSOL 2018 

Ve dnech 22. a 23. března 2018 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby 

a Potravinářská výroba raut ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického 

v Plzni. Raut byl pro všechny účastníky celorepublikové soutěže ENERSOL 2018. 

V dopoledních hodinách mohli účastníci soutěže ochutnat sladkosti z naší cukrárny, 

jako jsou rolády, věnečky, štafetky a dále mohli ozkoušet několik druhů chlebíčků. 

Ve večerních hodinách byl připraven velkolepý raut, který trval až do pozdních hodin. 

Na rautovém stole byly přichystané rautové řízečky, roládky, několik druhů salátů, uzená kýta 

a něco sladkého na zub. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Příprava rautu pro oceněné pedagogy a mladé sportovce na Krajském úřadě Plzeňského 

kraje 

Dne 28. 3. 2018 převzali pedagogové za svou dosavadní práci ocenění z rukou hejtmana Josefa 

Bernarda a jeho náměstkyně Mgr. Ivany Bartošové. Naše škola připravila na tuto událost 

občerstvení ve formě rautu.  Na této akci se podíleli žáci oboru Stravovací a ubytovací služby 

a Potravinářská výroba. Na rautovém stole mohli všichni zúčastnění ochutnat zákusky z naší 

nové cukrárny a výrobky studené kuchyně. Po skončení první akce následovalo předávání 

ocenění mladým sportovcům, kteří se zúčastnili Zimní olympiády dětí a mládeže 2018. 

I pro mladé sportovce byl připraven bohatý raut, který připravili žáci a učitelé naší školy. 
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Příprava plesového rautu v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického 

Dne 13. dubna 2018 se zapojili žáci spolu s učiteli odborného výcviku do příprav rautu na ples, 

který byl pořádán ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického. Celkový 

servis, co se týče jídla a pití, po celý večer zajištovaly obory Stravovací a ubytovací služby 

a Potravinářská výroba. Výzdobu a uspořádání sálu zajistil obor Zahradnické práce. 

Akce se zúčastnila i náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního 

ruchu Mgr. Ivana Bartošová. Všichni přítomní mohli ochutnat z rautového stolu teplou uzenou 

kýtu, rautové zákusky, nadívanou vepřovou panenku, několik druhů salátů a další pokrmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci se zapojili do přípravy Alpinek 

Žáci oboru Zahradnické práce se podíleli na přípravě akce Jaro v alpinu. Po dobu jednoho týdne 

se žáci zapojovali do úprav zahrady v prostorách Mikulášského gymnázia. Výstava s prodejem 

proběhla ve dnech 3. až 12. května 2018. 
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Naše škola se zúčastnila dnů Japonské kultury v ZOO Plzeň 

V sobotu 19. a v neděli 20. května proběhly v Zoologické a botanické zahradě města Plzně Dny 

japonské kultury, bojová umění a gastronomie. Dny japonské kultury se konaly pod záštitou 

náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Ivany Bartošové a 1. náměstka primátora města 

Plzně Mgr. Martina Baxy. Naše škola se prezentovala oborem Zahradnické práce, kde žáci 

vyráběli tradiční japonské ikebany, jenž si mohli návštěvníci zakoupit. Dále se na akci 

prezentoval obor Potravinářská výroba – Cukrářské práce, jehož žáci připravili zákusky 

s japonským motivem.  

 

 

 

 

 

 

Akce, kterých jsme se také účastnili 

 Přesazování truhlíků na KÚ PK (září 2017) 

 Kytice na 70 narozeniny (září 2017) 

 Malesice – sběr brambor (září 2017) 

 Loza – sběr brambor (září 2017) 

 Obora – sběr brambor (říjen 2017) 

 SOUE – kytice narozeniny (říjen 2017) 

 Domov pro seniory Horní bříza – úprava zahrady (říjen 2017) 

 SOUE – stříhání plotu (říjen 2017) 

 Věnce pro ZOO Plzeň (listopad 2017) 

 Úprava zahrady (duben 2018) 

 Úprava vnitrobloku KÚ PK (červen 2018) 
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Školení učitelů odborného výcviku 

  

 

 

 

Učitelé se zúčastnili semináře na téma Sladkosti inspirované francouzskou cukrařinou 

Dne 21. října 2017 se učitelky odborného výcviku oboru Cukrářské práce Jana Nagy a Blanka 

Jílková a zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Miroslav Kříž zúčastnili pracovního 

semináře, který pořádala Asociace kuchařů a cukrářů – pobočka Šumava. Téma školení 

bylo Sladkosti inspirované francouzskou cukrařinou. Výrobky představované školitelkami 

semináře si každý zúčastněný mohl vyzkoušet a na konci ochutnat. Seminář byl velkým 

přínosem jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
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Učitelé se zúčastnili semináře na téma Čokoláda 

Dne 31. dubna 2018 se učitelky odborného výcviku oboru Cukrářské práce Jana Nagy a Blanka 

Jílková a zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Miroslav Kříž zúčastnili pracovního 

semináře, který pořádala Asociace kuchařů a cukrářů – pobočka Šumava. Celý den byl zaměřen 

na výrobky z čokolády, jako jsou například pralinky, čokoládové ozdoby na dorty a vylévání 

čokolády na led. Během semináře si každý účastník mohl výrobky vyzkoušet a na konci 

ochutnat.   Seminář měl velký přínos teoretických i praktických zkušeností, které mohou učitelé 

dále předat svým žákům ve svých hodinách. 
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Soutěže, kterých se naše škola zúčastnila 

Soutěž ve zdobení velikonočních perníčků 2018 

Jako již tradičně se i letos zúčastnila naše škola tradiční soutěže ve zdobení velikonočních 

perníčků na půdě Střední školy živnostenské a Základní školy v Plané. Jako každý rok i letos 

měli žáci dva úkoly. V prvním úkolu prokázali znalosti z gastronomie a prostřeli slavnostní 

tabuli pro dvě osoby. Na stole byl založený inventář podle menu, které mělo obsahovat 

minimálně pět chodů. V druhém úkolu žáci zdobili velikonoční perníčky. Soutěže se zúčastnily 

žákyně 1. ročníku Zlata Čápová a žákyně 3. ročníku Hana Kortanová, pod vedením učitelky 

odborných předmětů Mgr. Blanky Lindmajerové, děvčata obsadila krásné třetí místo, za které 

jim patří velká gratulace a paní učitelce poděkování za vzornou přípravu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž Srdce na talíři – Městec Králové 

Dne 21. března 2018 proběhla na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole, Městec 

Králové, gastronomická soutěž s názvem Srdce na talíři. Tato soutěž je určena žákům učebních 

oborů kategorie E. Naší školu prezentovali žáci oboru Stravovací a ubytovací služby 

a Potravinářská výroby.   
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Zahradnická soutěž Netradiční karafiát a Jarní kuchařská soutěž 

Dne 11. 4. 2018 ožil sál SOUE na Vejprnické soutěžním kláním žáků odborných škol a učilišť. 

Sešlo se zde 10 družstev kuchařů a 6 družstev zahradníků. V soutěžních úkolech tematicky 

opěvovali kuchaři řemeslo zahradnické a naopak zahradníci to kuchařské. Od počátku panovala 

v sále slavnostní atmosféra, celkový dojem ještě umocnily slušivé stejnokroje soutěžících 

kuchařů. 

Vrátíme-li se k soutěži samotné, dvoučlenná zahradnická družstva soutěžila v těchto úkolech: 

 Vázaná kytice pro mistra kuchaře, přízdoba vařečky 

 Kuchařská čepice v květinové úpravě 

 Prostření stolu pro manželský pár 

Kuchaři pak svoje umění zhmotnili v úkolech: 

 Studené předkrmy 

 Příprava složitého salátu 

 Příprava stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řemeslo má zlaté dno 

V plzeňském Techmania Science Centru si ve čtvrtek 24. května 2018 účastníci tradiční soutěže 

„Řemeslo má zlaté“ dno převzali ceny a účastnické diplomy z rukou zástupců Plzeňského kraje, 

který soutěž vyhlašuje. 
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Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" vyhlašuje pravidelně již osmým rokem Plzeňský kraj pro žáky 

základních a středních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 základních 

a 15 středních škol. Porota hodnotila celkem 70 výrobků. Naše škola se této soutěže zúčastňuje 

pravidelně každý rok. V letošním školním roce vyhrála cenu diváckou za výrobek „maminčina 

tajná taška – velký pomocník pro různé příležitosti“. Velké poděkování patří žákyni Lucii 

Karafiátové za krásný výrobek a paní učitelce Mgr. Ivaně Krohové za odborné vedení.  

 

 

 

 

 

Úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání 

 

1. Podílet se na přípravě soutěží pořádaných naší školou a snažit se zapojit všechny obory 

vyučované na škole.  

2. Dále se zúčastňovat soutěží, které pořádají školy v Plzeňském kraji pro stejný typ oborů. 

3. Vyhledávat a realizovat na škole projekty, které jsou vyhlašovány Ministerstvem školství 

mládeže a sportu, Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími institucemi.  

4. Využívat výpočetní techniku na všech úsecích vzdělávacího procesu. 

5. Zpřístupnit pro rodiče elektronickou žákovskou knížku, aby měli lepší přehled o svých 

dětech.  

6. Snažit se o to, aby teoretické i praktické znalosti byly převedeny do praxe. 

7. Během školního roku navštěvovat podniky a firmy, kde by žáci našli uplatnění 

po dokončení studia. 

Priority školy v období dalších let 

1. Využívat produktivní činnosti žáků a z prodeje jejich výrobků získat prostředky 

pro zlepšení vybavení a nákup materiálu pro práci v odborném výcviku. 

2. Postupně modernizovat vybavení učeben pro jednotlivé obory.  

3. Pokračovat ve výstavbě pracoviště pro gastronomické obory. 

4. Postupně revitalizovat prostory skleníku a školní zahrady.  
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5. Spolupracovat se správcem areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, 

Vejprnická 56 na dokončení rekonstrukce budovy, ve které sídlí naše škola. 

6. Zintenzivnit spolupráci se sociálními partnery školy.  

7. Více dbát na spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně 

pedagogickými centry a orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

8. Podpora prezentace školy na různých akcích, které jsou pořádané v Plzeňském regionu.  

9. V končících ročnících pořádat semináře se zaměstnavateli daných oborů, kteří by měli 

zájem o uplatnění našich budoucích absolventů. 

 

V Plzni dne 8. října 2018 

 

 

 

 Mgr. Lucie Vodičková 

ředitelka OŠVS Plzeň 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou OŠVS Plzeň, Vejprnická 56 dne 10. října 2018  

 

Mgr.  Ivana Krohová za pedagogy:    …………………………………… 

pí. Hana Maroušková za Plzeňský kraj (zřizovatel):  …………………………………… 

pí. Jitka Salvetová za rodiče žáků:    …………………………………… 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_soci%C3%A1ln%C4%9B-pr%C3%A1vn%C3%AD_ochrany_d%C4%9Bt%C3%AD
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 

 

A. 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2017 (v Kč) 

                  a) příjmy 

1. celkové příjmy    24 675 368,68 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo 

jiných zákonných zástupců 
       -------------- 

3. příjmy z hospodářské činnosti         ------------- 

4. ostatní příjmy    24 675 368, 68 

                                b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem 645 417, 66 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho: 24 675 299,16 

Náklady na platy pracovníků školy 13 970 010,00 

Ostatní náklady 677 179,00 

Zákonné odvody zdravotní a sociální 

pojištění 
4 767 059,00 

Výdaje na učebnice, učební texty a učební 

pomůcky 
50 483,10 

Stipendia ------------- 

Ostatní provozní náklady 5 210 568,06 

Hospodářský výsledek                  69,52 
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B.  

 

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené působnosti, 

Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem, popřípadě informace o výsledcích 

kontrol provedených jinými kontrolními nebo inspekčními orgány  

 

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ 

KONTROLU 

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát 

TERMÍN KONTROLY 26. ledna – 31. ledna 2018 

PŘEDMĚT KONTROLY Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného střední školou podle §174 odst. 

2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zajišťování 

a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů 

podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.  

ZÁVĚR KONTROLY 1. Kontrola dodržování stanoveného nejnižšího 

průměrného počtu žáků ve třídě podle § 2 odst. 

3 vyhlášky o středním vzdělávání - bylo zjištěno 

porušení uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola dodržování odst. 1 až 3 školského zákona – 

nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

3. Kontrola dodržování §5 odst. 1. školského zákona 

se zaměřením na úpravy školních vzdělávacích 

programů požadované v rámci implementace 

a naplňování principů společného vzdělávání podle 

Rámcových programů pro střední odborné vzdělávání 

platných od 1. září 2016 nebylo zjištěno porušení 

uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrola poskytování podpůrných opatření školou 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle §2 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 

se speciálními potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů - nebylo zjištěno porušení 

uvedeného právního předpisu. 

5. Kontrola náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu 

a podmínkách praktického vyučování podle § 12 

vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 

předpisů (dále „vyhláška o středním vzdělávání“ ) - bylo 

zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 
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ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ 

KONTROLU 

Krajský úřad Plzeňského kraje  

TERMÍN KONTROLY 1. března – 16. března 2018 

PŘEDMĚT KONTROLY Personální a mzdová agenda 

Vnitřní kontrolní systém 

ZÁVĚR KONTROLY Ředitelka organizace postupovala při nakládání 

s finančními prostředky a odměňování v rozporu s ust. 

§ 1a odst. 1 písm. c), § 131 odst. 1 a § 134 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozporu s čl. XII odst. 8 Směrnice 

o odměňování a v rozporu s čl. II odst. 1 písm. 

a) Vnitřního kontrolního systému. 

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ 

KONTROLU 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

TERMÍN KONTROLY 30. července a 11. září 2018 

PŘEDMĚT KONTROLY Inventarizace majetku a závazků 

 

ZÁVĚR KONTROLY Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně 

závazných právních předpisů. 
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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, příspěvková organizace, 

předkládá jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti 

poskytování informací za kalendářní rok 2017. 

Výroční zpráva za rok 2017 je v tištěné podobě k dispozici v sekretariátu školy v 1. patře sídla Odborné 

školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 a je přístupná na internetových stránkách 

www.inter.osvsplzen.cz. 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

V roce 2017 nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 

Nebylo podáno žádné odvolání. 

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 soudními řízeními o právech 

a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 

nákladů na právní zastoupení 

V kalendářním roce 2017 nebyl soudem v řízení o žalobě proti rozhodnutí povinného subjektu vydaném 

v oblasti poskytování informací vyhlášen žádný rozsudek, žádná žaloba nebyla podána. 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

V kalendářním roce 2017 nebyly žádné výhradní licence poskytnuty. 

5. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 

Žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace nebyla podána. 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 

Žádosti o poskytnutí informací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona vyřizují zaměstnanci 

určení ředitelem organizace. 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově organizace a jsou přístupné 

na internetové adrese www.inter.osvsplzen.cz. 

 

http://www.inter.osvsplzen.cz/
http://www.inter.osvsplzen.cz/

