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I. Výroční zpráva o činnosti školy 
  
1. Charakteristika školy  
 1.1. Název školy, adresa  
 Odborné učiliště a Praktická škola Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 
 právní forma 
 příspěvková organizace 
 zřizovatel 
 Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 
 IČO 
 49774859 
 IZO ředitelství školy 
 049774859 
  
 1.2. Kontakty: 
 číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa; www stránky  
 377823023, 377823030 (i FAX), 377308111 (ústředna) 
 e-mail: info@ouplzen.cz, www stránky: www.ouplzen.cz 
 jméno ředitele školy, jeho statutárního zástupce a ostatních jmenovaných zástupců 
 ředitel:    Mgr. et Bc. Hana Krýslová 
 statut. zástupce ředitele: Ing. et Mgr. Bohumila Medková 
 zástupce ředitele pro OV: Ing. et Bc. Jindřiška Janská 
 zástupce ředitele pro EKO: Mgr. Tomáš Vodička 
  
 1.3. Datum posledního zařazení do sítě škol a uskutečněné změny v síti školy za 
 hodnocený školní rok : 
 datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005 
 změny v síti školy: nebyly  
 
  1.4. Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek)  
 studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání 
 
od školního roku 2010/2011 byla zahájena výuka některých oborů vzdělávání dle ŠVP: 
 
Obor dle RVP ŠVP Nahrazuje obor vzdělávání 
65-51-E/01 Stravovací a 
ubytovací služby 

Kuchařské práce 65-52-E/001 Kuchařské práce 

69-54-E/01 Provozní služby Provozní služby 69-55-E/003 Práce ve 
zdravotnických a sociálních  
zařízeních – provozní práce 

23-51-E/01 Strojírenské práce Zámečnické práce a údržba 23-51-E/004 Zámečnické práce a 
údržba 

41-52-E/01 Zahradnické práce Zahradnické práce 41-52-E/011 Zahradnické práce 
74-51-E/01 Pečovatelské 
služby 

Pečovatelské služby 69-55-E/005 Práce ve 
zdravotnických a sociálních 
zařízeních – pečovatelské práce 

 
Ve školním roce 2010/2011 byla nově zahájena výuka v tříletém oboru vzdělávání                      
66-51-E/01 Prodavačské práce, ŠVP Prodavačské práce.  
 
Pro obor vzdělávání 31-59-E/02 Šití prádla byl připraven ŠVP Oděvní tvorba, ale vzhledem 
k malému zájmu o tento obor nebyla výuka ve školním roce  2010/2011 uskutečňována. 
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1.5. Součásti školy  
 

 
1.6. Počet tříd a žáků  
  

 
Kód a název oboru  

Počet žáků ve 
všech formách 

studia 

Z toho počet 
žáků denního 

studia 

 
 

Počet 
tříd  

k 30.9.10 

 
Průměr
ný počet 
žáků na 

třídu 
K 30.9.10 

k 30.9. 
2010 

k 31.8. 
2011 
** 

k 30.9. 
2010 

 

k 31.8. 
2011 
** 

65-52-E/001 Kuchařské práce 54 23 54 23 4 13,5 

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

29 29 29 29 2 14,5 

69-55-E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních  
zařízeních – provozní práce 

9 0 9 0 1 9 

69-54-E/01 Provozní služby- ŠVP: Provozní služby 13 10 13 10 1 13 

31-59-E/002 Šití prádla 6 0 6 0 1 6 

26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní  
práce 

33 19 33 19 3 11 

23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba 26 10 26 10 2 13 

23-51-E/01 Strojírenské práce-ŠVP: Zámečnické 
práce a údržba 

16 12 16 12 1 16 

41-52-E/011 Zahradnické práce 22 15 22 15 2 11 

41-52-E/01 Zahradnické práce-ŠVP: Zahradnické 
práce 

8 8 8 8 1 8 

69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních – pečovatelské práce 

15 10 15 10 1 15 

74-51-E/01 Pečovatelské služby-ŠVP: Pečovatelské 
služby 

15 10 15 10 1 15 

66-51-E/01 Prodavačské práce 16 13 16 13 1 16 

78-62-C/002 Praktická škola dvouletá 9* 5 9 5 1 9 

Celkem OU 262 159 262 159 21 12,48 

Celkem PŠ 9 5 9 5 1 9 

celkem  271 164 271 164 22 12,32 

Pozn.:  
*   1. a 2. ročník těchto oborů vzdělávání byl z důvodu malého počtu žáků sloučen do 1 třídy 
** bez absolventů 2010/2011 
 

 
 

IZO a název součásti  

 
Kapacita 
součásti 
/cílová/ 

  
Počet 

uživatelů 
celkem 

  
Počet 

vlastních 
uživatelů 

(žáků) 

Počet  
pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 
pedagogických 

pracovníků 
 

 
Fyz. 

 
Přep. 

 
Fyz. 

 
Přep. 

049774859 OU a PrŠ celkem 330 271 271 38 37,803 32 31,562 
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2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2011 ) dle výkazu  P1-04 
  

Počet pracovníků 
celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 
pedagogických  prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. prac. 
se vzděláním 

VŠ / SŠ 

Průměrná délka 
pedagog. praxe 

/za všechny 
pedagog.prac./ 

Počet pedagog. 
prac. splňujících 

pedagogickou 
způsobilost 

38/37,803 32/31,562 15/17 25,23 8 

 
 
2.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 
 
 
Ped.pracov- 
ník – číslo 
 

 
Pracovní zařazení, 
funkce 

 
Úvazek 

 
Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 
aprobace,DPS 

 
Věk 

Roků  
ped. 
praxe 

1 Učitel odb. výcviku 1,000 
SOU kuchař, SŠ provoz spol. strav. 
Pedagogik 

50 27 

2 Učitel odb. předmětů 1,000 SOU švadlena, SŠ švadlena, SPD lyceum,  47 20 

3 Učitel odb. výcviku 1,000 
SOU kuchař, SŠ spol. strav., Pedagogika 
PEF, SPD – Bc. 

37 17 

4 Učitel  odb. předmětů 1,000 
SOU zámečník, SŠ strojní, Pedagogika PEF, 
apr. strojírenství 

60 36 

5 Učitel všeob. předmětů 1,000 VŠ PF., apr. TV, Z, Spec. ped. 50 25 

6 Učitel odb. předmětů 1,000 
SŠ elektro, PEF apr. elektro, výchový 
poradce, SPD – Bc. 

41 17 

7  Učitel odb.výcviku 1,000 SOU zahradnice, SŠ zahradnictví, DPS 58 32 

8 ZŘ, učitel OP 1,000 
VŠ - zahradnictví, Bc. - škol. management, 
DPS, Spec. ped. 

54 30 

9 Učitel odb. výcviku 1,000 SOU zahr., SŠ zahr., DPS, SPD – Bc. 45 26 

10 Učitel  odb. předmětů 1,000 
SOU kuchař., SŠ spol. strav., DPS, SPD – 
Bc. 

49 26 

11 Učitel  odb. předmětů 1,000 
SOU krejčová, ekon., SŠ oděvnictví, Spec. 
ped. 

55 27 
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12 Ved. učitel odb. výcviku 1,000 VŠ zemědělská – Ing., DPS  30 6 

13 Učitel odb. výcviku 1,000 SOU oděvní, SŠ oděvní, DPS 46 24 

14 Ředitel, učitel odb. předm. 1,000 
SOU kuchař, SŠ provoz spol. strav., DPS,  
VŠ Bc. – škol. management, PF Bc. - spec. 
ped., Mgr. – logopedie + surdo. 

44 25 

15 Ved. učitel odb. výcviku 1,000 
SOU kuchař, SŠ podnikání v obchodu a 
službách, DPS, VŠ učitelství – Bc. 

30 7 

16 Učitel odb. výcviku 1,000 
SOU krejčová, švadlena, SŠ oděvní, DPS, 
Spec. ped. 

54 31 

17 Učitel odb. výcviku 1,000 
SOU opravář zem. strojů, SŠ zemědělská, 
DPS 

54 34 

18 Učitel odb. výcviku 1,000 SOU kuchař 54 31 

19 Učitel odb. výcviku 1,000 SŠ provoz spol. strav. 52 30 

20 ZŘ, učitel TP 1,000 

SŠ ekonomická, VŠ PF – apr. zdravot a 
sociál. obory – Mgr. 
VŠ PEF – veřejná správa a regio. rozvoj – 
Ing., Funkční studium I. 

54 30 

21 Učitel odb. výcviku 1,000 SZŠ, VŠ – ošetřovatelství, DPS 28 6 

22 Učitel odb. předmětů 1,000 SŠ provoz spol. strav., DPS, Spec. ped. 56 28 

23 VP, učitel všeob. před. 1,000 
Gymnázium, VŠ PEF M, VT – Mgr., stud. 
VP, apr. všeobec. předměty 

60 36 

24 Učitel odb. předmětů 1,000 SŠ-strojní, VŠSE, PEF-DPS 50 25 

25 Učitel odb. předmětů 1,000 
SOU zahradnice, SŠ zahradnictví, DPS, SPD 
– Bc. 

41 21 

26 Učitel odb. předmětů 1,000 SZŠ, VOŠ-zubní technik 25 1 



 6

27 Učitel odb. výcviku 1,000 SOU obchodní 52 27 

28 Učitel všeob. předmětů 1,000 
Gymnázium, VŠ – aprop. TV, metodika – 
Mgr., Spec. ped. 

46 20 

29 Učitel všeob. předmětů 1,000 
VŠ PEF ČJ, ON – Mgr, apr. všeob. 
předměty, PEF – Spec. ped.  

44 24 

30 Učitel odb. předmětů 0,762 SŠ zdravotní, DPS 60 35 

31 Učitel odb. výcviku 1,000 SOU zámečník, klempíř, SŠ strojní, DPS 61 39 

 
 
 
2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
2.2.1. Vzdělávání ředitelů 
 
 
Studium pro ředitele škol 
a školských zařízení (F1) 

Studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky 

(F2) 

Bakalářské studium 
Školský management 

Vzdělávací instituce 

0 0 0  - 

* Ř, ZŘ pro OV 
 
 
2.2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

Počet navštívených vzdělávacích akcí 6 

Počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 6 

 
 
 
Obsah vzdělávání: 

- odborné semináře k vyučovaným oborům 
- odborné semináře k vyučovaným předmětům 
- semináře s problematikou sebepoznání, drogových závislostí a rozvoje osobnosti, agrese, 

šikana ve školství 
- pracovně právní vztahy, tvorba ŠVP 
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2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Předmět 
Celkový počet 

hodin odučených 
týdně 

Z toho odučených 
aprobovaně 

Český jazyk 25,5 25,5 

Matematika 23 2,5 

Občanská výchova  22 5 

Tělesná výchova 37 37 

Potraviny a výživa, Příprava pokrmů 18  

Zařízení závodů, Hospodářské výpočty, Stolničení 12 2 

Technologie (všech oborů) 40  
Zdravověda, Epidemiologie a hygiena,  

Základy pečovatelství, Zákl.psychologie, Psychologie 
10  

Společenská výchova, Rodinná a zdravotní výchova  8  

Sociální vztahy a dovednosti 2  

Materiály 2  

Odborné kreslení, Technické kreslení 10  

Strojírenská technologie, Stroje a zařízení 9,5  

Ekologie, Ochrana životního prostředí, Základy ekologie 3,5 1 

Základy zahradnické výroby, Základy botaniky 6  

Zelinářství, Ovocnictví, Květinářství, Sadovnictví 11  

Základy elektrotechniky, Elektronika, El. materiály 8  

Estetická výchova, Tvořivá dílna 15,5  

Obchodní provoz, Technika prodeje, Zbožíznalství 6  

PCV vaření 10  

PCV šití, Ruční práce, Šití a opravy prádla 19,5  

Základy práce  s počítačem, Práce s počítačem 17  

Celkem 315,5 73 

 
3. Údaje o přijímacím řízení  
 
3.1.1. Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia  
 

 
 
 
 

Součást 

Počet uchazečů 
přihlášených 

celkem 

 
 

Počet uchazečů 
přijatých celkem 
/ z toho odevzdali 

zápisový lístek 
k 31.8.2011 

  
Počet 

podaných 
odvolání proti 

nepřijetí ke 
studiu 

Počet žáků přijatých 
do 

vyššího ročníku než 
prvního 

(na základě 
rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. kolo 
př.říz. 

 
Další 
kola 
př.říz. 
 

Odborné učiliště 177 21 81 9* 7 

Praktická škola 5 1 3 0 0 

celkem 182 22 84 9 7 

Pozn.:  
* všem odvoláním bylo vyhověno, 6 uchazečů odevzdalo zápisový lístek, jsou započteni v předchozím sloupci 
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3.2. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního 
studia včetně nástavbového studia 
 

 
 

Kód a název oboru 
 

Počet 
uchazečů 

přihlášených 
celkem 

Počet uchazečů 
přijatých 
celkem 
/ z toho 

odevzdali 
zápisový lístek 

k 31.8.2011 

 
Počet 

odvolání 
proti 

nepřijetí
* 

 
 

Počet 
tříd 

 
Z toho 

víceobor. 
třídy 1.kolo 

př.říz. 

Další 
kola 
př.říz. 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 49 8 23 4 2 0 

69-54-E/01 Provozní služby 11 2 7 1 1 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 24 2 12 2 1 0 

31-59-E/02 Šití prádla 4 2 4 0 1 0 

26-51-E/001 Elektrotechnické  
 a strojně montážní práce 

16 1 10 0 1 0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 27 4 12 0 1 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 27 1 9 2 1 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 19 1 4 0 0,5** ANO 

Celkem OU 177 21 81 9 8,5 0,5 

78-62-C/002 Praktická škola dvouletá 5 1 3 0 0,4** 0,4 ANO 

Celkem 182 22 84 9 8,9 0,9 

Poznámka:  
* odvoláním bylo vyhověno, 6 uchazečů odevzdalo zápisový lístek, jsou započteni v předchozím sloupci 
** třídy jsou sloučeny s 2. ročníkem oboru vzdělávání 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá 
 
 
3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech k 30.4.2011 
 

 
 

Kód a název oboru 

 
Počet 

evidovaných 
absolventů 

 
Poznámka 

z toho dosud 
nepracovali 

 

 
Ukončení 

školy  
2010 

23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba 4 0 1 

26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3 3 2 

41-52-E/011 Zahradnické práce 5 4 4 

65-52-E/001 Kuchařské práce 8 5 5 

69-55-E/003 Práce ve zdravotnických  
a sociálních zařízeních – provozní práce 

1 0 1 

 Celkem 21 12 13 

Poznámka:  
v neuvedných oborech nejsou nezaměstnaní absolventi k uvedenému datu 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání  
 
4.1. Prospěch žáků  
 stav ke dni 31. 8. 2011 včetně žáků závěrečných ročníků 
 

Číslo 
řádku 

  
Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  
  

Počet žáků 
 

  
  

% 
*  

1. 
 

Žáci celkem (k 31. 8. 2011) 
 

218 100 

2. 
 

Prospěli s vyznamenáním 
 

22 10,09 

3. 
 

Prospěli 
 

188 86,24 

4. 
 

Neprospěli 
 

8 3,67 

5. 
 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 
 

5  

6. 
 

Neklasifikováni 
 

0  

7. 
 

Zanechali vzdělávání (žádost zák. zástupce) 
 

45  

8. 

 
Zanechali vzdělávání posledním dnem neomluvené neúčasti § 68, 

odst. 2 ŠZ 
 

28  

9. 
 

Povoleno opakování ročníku 
 

2  

 
Poznámka:  
* výpočet % v řádcích 5-9 nelze vztáhnout k údaji Žáci celkem k 31. 8. 2011. 
 
4.2. Výsledky vzdělávání žáků  
 
4.2.1. Výsledky závěrečných zkoušek – stav ke dni 31.8. 2011 
 

Součást 
Počet žáků 

celkem 

Z toho: 

prospělo 
s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

 
konalo 

v náhradním 
termínu 

 

OU a PrŠ 54* 12 37 0 3 
Poznámka: 
*2 žáci absolventských ročníku neprospěli – nekonali závěrečnou zkoušku 
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4.2.2. Výsledky závěrečných zkoušek – stav k 30. 9. 2011 
   

 
Součást – kód a název oboru 

žáci, konající 
zkoušky 
celkem 

 prospěli s 
vyznamenáním 

 
prospěli 

 
 neprospěli 

Závěrečná zkouška celkem 52 12 40 0 

Součást OU  50 11 39 0 

65-52-E/001 Kuchařské práce 19 3 16 0 

 
69-55-E/003 Práce ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních – provozní práce 
 

7 1 6 0 

31-59-E/002 Šití prádla 3 0 3 0 

 
26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní 
práce 
 

7 2 5 0 

23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba 7 1 6 0 

41-52-E/011 Zahradnické práce 7 4 3 0 

Součást PrŠ – 78-62-C/002 Praktická škola 
dvouletá 

2 1 1 0 

 
 
 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2010/11 
 
OU a PrŠ je státní střední škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením. 

 
Na své budoucí povolání se zde mohou připravovat absolventi ZŠ a ZŠ praktických postižení 
různými handicapy 

 jednak osoby se zdravotním postižením (autismus, mentální, sluchové, vady řeči, 
tělesné, vývojové poruchy učení, chování, zrakové, nebo souběžné vícečetné 
postižení) 

 osoby zdravotně znevýhodněné (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, zdravotní 
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) 

 osoby sociálně znevýhodněné vzhledem k rodinnému prostředí na nízkém 
socioekonomickém statusu, osoby s nařízenou ochrannou či ústavní výchovou, osoby 
s postavením azylanta či uprchlíka 

 
Výchova a vzdělávání žáků OU a PrŠ je zaměřeno na odbornou přípravu a získání základních 
sociálních dovedností, je realizováno v souladu s postupujícím vědeckým poznáním v duchu 
zásad humanity a demokracie. Při všech činnostech jsou uplatňovány speciálně pedagogické 
postupy a zřetele s respektováním speciálně vzdělávacích potřeb žáků OU a PrŠ. 
 
4.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 
 
Činnost výchovného poradce na OU a PrŠ Plzeň i v tomto školním roce probíhala ve spolupráci 
s vedením školy, se školním metodikem prevence rizikového chování a dalšími pedagogickými 
pracovníky školy podle stanoveného plánu práce s názvem Obsahový a časový plán výchovného 
poradce pro školní rok 2010/2011. 
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V průběhu školního roku bylo společně s třídními učiteli a vedením školy řešeno 17 závažných 
problémů týkajících se chování, prospěchu a docházky žáků OU a PrŠ. K jednání byli vždy 
zákonní zástupci a plnoletí žáci písemně pozváni a z jednání byl vyhotoven písemný protokol. 
K průběhu jednání a vypracovanému protokolu zákonní zástupci a plnoletí žáci písemně neuváděli 
žádné připomínky. Také nabízenou kopii protokolu jednání požadovali jen v několika případech. 
Originály protokolů z jednání jsou uloženy v osobních složkách žáků, jichž se jednání týkala. 
Kopie protokolu z jednání je uložena v důvěrných materiálech výchovného poradce. S 19 žáky 
bylo projednáno jejich nevhodné chování při vyučování a vůči spolužákům. Šetřeno bylo i 
vzájemné omezování osobní svobody mezi žáky v některých třídách 1. a 2. ročníku OU  
 
V organizaci náboru žáků ke studiu na naší škole jsme kladli důraz na tyto akce: 

 doručení informačních dopisů a letáků o možnostech studia a podmínkách přijímacího 
řízení vybranými žáky naší školy na ZŠ, které dříve navštěvovali  

 účast výchovného poradce a dalších pracovníků školy při prezentaci naší školy na 
informační schůzce pro výchovné poradce základních a středních škol pořádaná ÚP Plzeň 
- město  

 předávání informací pedagogickými pracovníky o učebních oborech a možnostech studia 
na naší škole při schůzkách a jednáních s rodiči 

 Dny otevřených dveří v prosincovém a lednovém termínu 
 návštěvy žáků ZŠ na naší škole u příležitosti vánoční výstavy výrobků našich žáků  
 a při dalších akcích 

 
Pro žáky prvních ročníků byl ve spolupráci s MPP a PPP Plzeň – město uskutečněn v září 
adaptační program zaměřený na vztahy a komunikaci mezi žáky, který byl zúčastněnými žáky i 
učiteli velmi dobře hodnocen. 
 
V listopadu jsme realizovali se sdružením Ledovec semináře o duševním zdraví pro 9 tříd druhých 
ročníků v rámci projektu pro podporované vzdělávání. 
 
V oblasti kariérového poradenství žáci končící studium absolvovali v květnu besedy na ÚP Plzeň 
– město, při nichž se dozvěděli důležité informace pro hledání pracovního uplatnění po ukončení 
studia, k obsahu pracovní smlouvy a k řešení situace, když se stanou nezaměstnanými. 
I když v oblasti kariérního a pracovního poradenství je většina nabízených programů za značnou 
finanční úhradu, podařilo se nám ve spolupráci s občanským sdružením Člověk v tísni uspořádat 
v průběhu června bezplatné semináře „Finanční gramotnost“ pro 5 tříd druhých ročníků a 1 třídu 
prvního ročníku. Program semináře byl zaměřen na seznámení žáků s obsahem smluv při 
finančních půjčkách, upozornění na nebezpečné praktiky některých poskytovatelů půjček. Také 
jim byly doporučeny postupy, jak řešit situaci finanční tísně nebo situaci, kdy podepíší nevhodnou 
smlouvu.  
 
Během školního roku byla výchovným poradcem též poskytnuta konzultační a metodická pomoc 
při zpracování diplomových prací studentů jiných škol. 
 
4.5. Údaje o primární prevenci 
 
Činnost ŠMP probíhala za spolupráce pedagogických pracovníků školy, kteří realizovali školní 
primární preventivní program formou přednášek, her, diskusí v rámci vyučovacích hodin (např. 
občanská výchova, rodinná a zdravotní výchova, zdravověda, sociální vztahy a dovednosti apod.) 
a v rámci třídnických hodin. Dále se žáci účastnili školních a meziškolních odborných soutěží; 
škola pro ně organizovala Dny plné her, Sportovní den. Žáci za spolupráce s vyučujícími vyráběli 
různé předměty pro Vánoční výstavku, na které se žáci podíleli i jako prodejci jimi vyrobených 
upomínkových a dekoračních předmětů. 
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Činnost ŠMP byla samozřejmě vykonávána také za spolupráce s jinými organizacemi: 
Krajská hygienická stanice Plzeň – program Hrou proti AIDS 
Městská policie Plzeň – programy Legální a nelegální drogy, Trestní odpovědnost mladistvých 
Pedagogicko psychologická poradna Plzeň – projekt KPZ-Adaptační kurzy – Strávná třída 
Ulice, o.s. – Agentura sociální práce, Plzeň – program Drogy-divadelní představení 
Ledovec, o.s. Ledce u Plzně – program Normálně studuji (překonání překážek při studiu) 
Člověk v tísni, o.p.s. Plzeň – program Finanční gramotnost 
 
Jako výhody ŠMP se jeví dostupnost kontaktů na organizace zabývající se prevencí; koordinace 
všech, kteří se ve škole podílí na primární prevenci a možnost pomoci s problémy žáků, bohužel 
někdy se možnosti a hlavně kompetence ŠMP ze strany některých pedagogických pracovníků 
přeceňují. Možností pro zlepšení činnosti ŠMP by mohlo být snížení přímé vyučovací povinnosti 
tohoto pracovníka.  
 
4.6. Údaje o zpracovaných projektech do grantů 
 
 
Škola předložila v rámci 3. výzvy Oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a 
žáků se speciálními potřebami v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OPVK v Plzeňském kraji 
projekt Interaktivní výuka vybraných předmětů. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora ve 
výši 1 964 145,50 Kč. 
 
Dále předložila ke schválení v rámci 1 výzvy Oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, 
včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání OPVK v 
Plzeňském kraji II projekt Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky 
- požadovaná výše podpory 2 229 472,16 Kč 
 
4.7. Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech 
 
Škola se neúčastnila. 
 
 
4.8. Údaje o asistentech pedagoga 
 
Škola neměla asistenty pedagogů. 
 
 
4.9. Účast žáků v soutěžích 
 

 
Druh soutěže – zaměření (odborná, sportovní, 

oblastní, republiková) 
 

 
Počet 

účastníků 

 
 

Nejlepší umístění 

Horšovský Týn-Chodský kvítí 3 2 

Soběslav-Soběslavská růže 3 9 

Plzeň-Netradiční karafiát 5 3 

Plzeň-Řemeslo má zlaté dno 1 
Zvláštní cena Odboru 
školství, mládeže a sportu 
KÚ PK 
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Horšovský Týn- Pryč s jarní únavou 2 3 
4.10. Další vzdělávání 
 
Škola nepořádala žádné kurzy k doplnění základního vzdělávání ani rekvalifikační kurzy. 
 
 
 
5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  ( včetně výsledků  
 inspekce provedené ČŠI ) - týká se výuky 
 
v průběhu školního roku byla provedena kontrola Českou školní inspekcí, a to za období školního 
roku 2009/2010.  Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona 
vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. 
Ukončování středního vzdělávání s výučním listem závěrečnou zkouškou v OU a PrŠ, Plzeň, 
Vejprnická 56 v oborech vzdělání 23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba, 26-51-E/001 
Elektrotechnické a strojně montážní práce, 41-52-E/011 Zahradnické práce, 65-52-E/001 
Kuchařské práce , 31-59-E/002 Šití prádla a 69-55-E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních-provozní práce podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 47/2005 Sb., se zaměřením 
na: 

 oprávněnost ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou podle ustanovení § 72 odst. 2 
školského zákona se závěrem nebylo zjištěno porušení 

 skladbu závěrečné zkoušky, obsah, formu a pojetí zkoušek, termíny jejich konání, dobu 
určenou na přípravu k vykonání závěrečné zkoušky a splnění podmínky k vykonání 
závěrečné zkoušky podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a), odst. 2, 3,4,6 a 7 školského 
zákona se závěrem nebylo zjištěno porušení 

 složení zkušební komise, jmenování předsedy, místopředsedy a dalších členů zkušební 
komise podle ustanovení §3 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 5 a 8 vyhlášky se závěrem 
porušeno ustanovení o termínu jmenování místopředsedy a ostatních členů zkušební 
komise 

 podmínky a průběh konání závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje 
stupně středního vzdělání s výučním listem, podle ustanovení § 2 vyhlášky se závěrem 
nebylo zjištěno porušení 

 klasifikaci a hodnocení závěrečné zkoušky podle ustanovení § 4 odst. 1 a 4 vyhlášky se 
závěrem nebylo zjištěno porušení 

 opravné a náhradní zkoušky podle ustanovení § 5 vyhlášky se závěrem nebylo zjištěno 
porušení 

 doklady o průběhu vzdělávání a jeho ukončování podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. c) 
školského zákona se závěrem nebylo zjištěno porušení 

 obsah školní matriky podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. h) školského zákona se závěrem 
nebylo zjištěno porušení 

 vedení evidence tiskopisů výučních listů a vysvědčení podle ustanovení § 28 odst. 9 
školského zákona se závěrem nebylo zjištěno porušení 

 
 
 
Celkový závěr: 
Kontrolou dodržování výše uvedených vybraných ustanovení školského zákona a vyhlášky 
č. 47/2005 Sb., nebylo shledáno jejich porušení s výjimkou nedodržení termínu pro jmenování 
místopředsedy a další členy zkušební komise stanoveného v § 3 odst. 5 vyhlášky. Tato skutečnost 
neměla negativní vliv na průběh kontrolovaného procesu ukončování středního vzdělávání. 
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6. Činnost školy 
 
Spolupráce s rodiči žáků  
 
Třídní schůzky se konají pravidelně dvakrát za školní rok, tentokrát  byly ve dnech  10. listopadu 
2010 a  13. dubna  2011. V prvním termínu bylo přítomno  32,82% rodičů. V jarním termínu  to 
bylo  30,5% přítomných rodičů. Proti loňskému školnímu zaznamenáváme mírně zvýšený zájem 
rodičů o prospěch a chování jejich dětí. 
 
7. 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 

 
Škola poskytuje veřejnosti informace v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. V období, 
za které je zpracována výroční zpráva, nebyly požadovány ani poskytovány dle tohoto zákona 
žádné informace. Plně respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat a svobod. 
 
8. Závěr: 
 

1. Škola se v rámci možností a schopností svých žáků zúčastňuje celorepublikových 
a krajských soutěží a přehlídek odbornosti. 
V rámci oslav 25 let výročí školy jsme založili tradici a zorganizovali krajskou soutěž oboru 
Zahradnické práce. Třetí ročník soutěže nesoucí název „NE" tradiční karafiát z Plzně se 
konal v únoru letošního roku. 

 
Dále jsme se zúčastnili soutěží:  

 obor Zahradnické práce - Chodské kvítí v Horšovském Týně 
a Soběslavská růže v Soběslavi 

 turnaje v mini fotbale v Plané u Mariánských lázní 
 v soutěži na téma "Řemeslo má zlaté dno“ naše žákyně Ladislava 

Sýkorová, získala zvláštní ocenění za výrobek nesoucí název Kapsář klaun 
 krajské soutěže v oboru kuchařské práce se zaměřením na téma „ Pryč 

s jarní únavou“ 
 každoročně organizujeme vánoční výstavu prací našich žáků. 

2. Jsme zapojeni do mezinárodní spolupráce v oblasti speciálního školství mezi ČR 
a Německem. Na podzim proběhlo pracovní setkání speciálních pedagogů z České 
republiky a Badenska - Württenberska v České republice včetně seminářů na téma " Inkluze 
v ČR a SRN ". 

3. Zdokonalujeme stávající technické vybavení v PC učebnách i v kabinetech. Zaměstnanci se 
školí a zdokonalují v rámci možností v používání PC a nových programů. Používají 
výpočetní a interaktivní techniku v odborných i ve všeobecně vzdělávacích předmětech při 
výuce žáků. 

4. V roce 2008 jsme požádali o nový učební obor Práce ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních-pečovatelské práce, který nám byl povolen od školního roku 2009/2010. 
Od nového školního roku bude probíhat OV pro druhé ročníky ZD a ZDP na odloučeném 
smluvním zařízení v Domově pro seniory sv. Jiří pod vedením UOV a OV pro třetí ročník 
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bude probíhat na smluvních pracovištích sociálních zařízeních v Plzni a okolí. Dále jsme 
zažádali o nový učební obor prodavačské práce. Praxe žáků bude probíhat  skupinově pod 
vedením UOV v obchodním řetězci Globus ČR, k. s. v Plzni - Chotíkově. 

5. Výzdoba vnitřních i vnějších prostor školy probíhá průběžně, práce našich žáků zdobí 
chodby školy i kanceláře.  

6. Pokračujeme v zakládání a obdělávání pozemků na školní zahradě před školou. Nadačním 
fondem Zelený poklad byl schválen k realizaci projekt školy s názvem „ Obohacení školní 
zahrady o prvky sloužící pro výuku environmentální výchovy“. Projekt má trvání dvou let. 
(s finanční dotací ve výši 50 000 Kč). Finální podoba celého projektu byla realizována na 
školní zahradě před budovou školy v červnu 2011. Vodní plocha a skalka byla slavnostně 
zprovozněna 9. 9. 2011. Na projektu spolupracujeme s firmami, školami a neziskovými 
organizacemi . 

7. Formou systému odměn za produktivní práci žáků, ve spolupráci s pracovišti odborného 
výcviku, motivujeme žáky ke zlepšení docházky, prospěchu a chování. Podařilo se vyjednat 
odměňování žáků ve všech oborech kromě oboru práce ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních pro první ročníky. Nadále spolupracujeme se Speciální školou Horšovský Týn 
v oblasti sportovních a odborných aktivit.  

8. Žáci naší školy se zúčastnili různých preventivních aktivit zaměřených na drogy, šikanu, 
záškoláctví, sexuální prevenci, trestní odpovědnost mladistvých, finanční gramotnost a 
dalších aktivit organizovaných školním metodikem rizikového chování a výchovným 
poradcem. 

9. Na začátku školního roku byly nabídnuty žákům zájmové kroužky. Nebyl využíván žádný 
kroužek. 

10. Průběžně aktualizujeme domovské webové stránky školy s informacemi o historii školy, 
učebních oborech, žácích, zaměstnancích, o výchově, vzdělávání a koncepci školy a 
inovujeme průběžně jejich vizuální podobu. 

11. Byl schválen náš projekt s názvem Podpora studia pomocí E-learningových aplikací 
s názvem operačního programu  Vzdělávání pro konkurenceschopnost a přidělena dotace 
z ESF ve výši 2 160 000 Kč. Realizace projektu již začala 1. dubna 2010 a bude ukončena 
30.6. 2012. 

12. Projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů byla poskytnuta finanční podpora z OP 
VK ve výši 1.964.145,50 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 3. výzvy Oblasti podpory 
1.2 v Prioritní ose 1 OP VK v Plzeňském kraji. Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky 
na škole vytvořením podmínek pro zavedení a aktivní využívání ICT, konkrétně 
interaktivních tabulí, do výuky vybraných předmětů. 

13. V rámci zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců byly zrekonstruovány dva kabinety a 
vybaveny koberci a novým nábytkem. 

 
Úkoly s krátkodobými cíli: 
 

1. Přepracovat Vnitřní řád a veškeré směrnice v souladu s vydáním nových právních předpisů 
a se souvisejícími změnami personálního obsazení.  

2. I nadále pokračovat v dovybavení učeben a kabinetů potřebným technickým zařízením pro 
účely výuky žáků. 

3. Využívat v plné míře program Bakaláři a dokoupit další moduly tohoto programu pro 
potřeby vzdělávání. 
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4. Průběžně aktualizovat domovské webové stránky školy s informacemi o historii školy, 
učebních oborech, žácích, zaměstnancích, o výchově, vzdělávání a koncepci školy. 

5. Zajistit výzdobu vnitřních i vnějších prostor školy (možnost vlastních zdrojů pro rozvoj 
estetického cítění žáků) formou soutěže o nejkrásnější a nejzajímavější výzdobu třídy. 

6. Pokusit se zajistit sponzory financující nadstandardní vybavení školy a akce pořádané 
školou. 

7. Pokračovat v zakládání a obdělávání pozemků na školní zahradě před školou. 

8. Pokračovat v rozšiřování knihovny pro učitele a ostatní zaměstnance.  

 
Úkoly v oblasti výchovy a vzdělávání: 
 

1. Používat VT jak v odborných, tak ve všeobecně vzdělávacích předmětech. 

2. Pracovat na rozšíření výuky cizích jazyků dle schopností našich žáků formou nepovinných 
a volitelných předmětů, zájmových kroužků např. základy německého jazyka, dramatický 
kroužek, vazba květin, kulinářský kroužek. 

3. V rámci programu prevence rizikového chování podporovat činnost žáků s využitím 
podmínek areálu a spolupráce SOUE. 

4. Formou systému odměn motivovat žáky ke zlepšení docházky, prospěchu a chování. 

5. Zřízení vlastních soutěží a přehlídek tvořivosti žáků, účast na regionálních a státních 
soutěžích. 

6. Využívat nabízené projekty a granty OŠMS a MŠMT ve všech oblastech výuky. 

7. Čerpání financí na výchovně vzdělávací činnost z fondů EU. 

8. Nadále spolupracovat se Speciálními školami Horšovský Týn v oblasti sportovních 
a odborných aktivit. 

9. Pokračovat ve spolupráci se speciálními školami v Německu.   

10. K zabránění profesního vyhoření pedagogů využívat akreditovaných nabídek k relaxaci 
pedagogů. 

Koncepce činnosti školy v období dalších let: 
 

1. Zajistit vytipovaným pracovníkům potřebné absolvování studia či kurzů vzdělávání. 

2. Využívat produktivní činnosti žáků a z prodeje jejich výrobků získat prostředky pro 
zlepšení vybavení a nákup materiálu pro práci v OV. 

3. Spolupracovat se správou areálu SOUE na modernizaci a rekonstrukcích budovy naší školy. 

4. Postupně modernizovat vybavení školy (především kabinety pedagogů) novým nábytkem 
a technickým zařízením. 

5. Zmapovat poptávku po potřebných profesních oborech a flexibilně se přizpůsobit nabídkou 
učebních oborů požadavkům trhu práce. 

 
Priority pro naši školu 
 

1. Zajistit vytipovaným pracovníkům potřebné absolvování studia či kurzů dalšího vzdělávání. 
Za  uplynulé období VŠ v oblasti učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 
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absolvovaly 2 pedagogové, další 3 studují. Studium pro metodiky prevence studuje – 1 
pedagožka. Studium pro  koordinátory EVVO – 1 pedagožka.  

2. Využívat produktivní činnosti žáků a z prodeje jejich výrobků získat prostředky pro 
zlepšení vybavení školy a nákup materiálu pro výuku a učebních pomůcek. 

3. Spolupracovat se správcem areálu SOUE Plzeň na dokončení rekonstrukce (výměna oken, 
výměna střechy) budovy, ve které sídlí naše škola. Rekonstrukce je plánovaná na příští 
školní rok. 

4. Postupně modernizovat vybavení školy a doplnit ji novým nábytkem a technickým 
zařízením. Postupně se budou rekonstruovat kabinety a vybavovat novým nábytkem. 

5. Ve spolupráci s úřadem práce a podniky v okolí Plzně zmapovat poptávku po potřebných 
profesích na trhu práce a podle toho zažádat o otevření nových učebních oborů.  

6. Spoluprací se základními praktickými a základními školami a zajistit dostatek zájemců 
z řad vycházejících žáků o studium na naší škole. Podpořit a vyzdvihnout kladné morálně 
volní vlastnosti jak u žáků, tak u zaměstnanců.  

7. Doplnit pedagogický sbor o kvalifikované učitele z řad absolventů vysokých škol 
pedagogických pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Pro výuku odborných 
předmětů a odborného výcviku klást  důraz na jejich odborné zaměření a současně 
pedagogické vzdělání. U všech pedagogických pracovníků zajistit speciálně pedagogické 
vzdělání.  

V Plzni dne 10.10.2011 
 
 
 
 
 
 Mgr. et Bc. Hana Krýslová 
 ředitelka OU a PrŠ 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva za rok 2010/11 byla projednána na shromáždění zaměstnanců dne 10.10.2011. 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou OU a  PrŠ Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 
dne 21.10.2011. 
  
Hana Maroušková:  .............................................. 
 
Josef Bouček:  .............................................. 
 
Ing. Vít Kraus: ....................................... 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
 
 
 
A. 
 

Přehled o hospodaření k 31.12. 2010 ( v Kč ) 
 
a) příjmy 
1. celkové příjmy      19 325 886,78 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  
    zákonných zástupců 

 

3. příjmy z hospodářské činnosti  

4. ostatní příjmy  
 
 

1. investiční výdaje celkem         146 418,00 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:    19 325 886,78 

 náklady na platy pracovníků školy    11 999 072,00 

 ostatní osobní náklady         127 372,00 

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění       4 079 684,48 

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky         186 758,30 

 stipendia  

 ostatní provozní náklady 2 933 000,00 

 
 
 
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  
 
 Kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu , na základě 

pověření č. 341/2011 ze dne 11.7.2011 vydaného ředitelem krajského úřadu. 
V termínu 3.8.2011 bylo kontrolováno zajištění prázdninového provozu. 
Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 
 

 Kontrola VZP ČR 
V termínu 29.11.2010 byly kontrolovány platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného. 
O výsledku kontroly byla zpracována zpráva pracovnicí VZP ČR a nedostatky uvedeny 
v článku III. uvedené zprávy. 


