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Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 
 

 

 

 

 

 

Zpracování je uloženo § 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

Název organizace:  Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

 

Adresa:   Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 

 

Telefon:   377823023 

 

Fax:   377823030 

 

E-mail:   info@osvsplzen.cz 

 

IZO:    049774859 

 

IČO:   49774859 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Zřizovatel:   Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

 

Zřizovací listina:  vydaná Plzeňským krajem dne 31. 5. 2001, čj. 204/01 

 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1251/12 ze dne 10. září 2012 

se s účinností od 1. října 2012 změnil název příspěvkové organizace z Odborného učiliště 

a Praktické školy, Plzeň, Vejprnická 56 na Odbornou školu výroby a služeb, Plzeň, 

Vejprnická 56. 
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Součásti školy: 
 

Název součásti IZO součásti Kapacita 

Odborná škola výroby a 

služeb 

049774859 330 

   

 

 

Přehled všech platných studijních, učebních oborů: 
 

 

 

Název oboru číslo oboru 

Kapacita 

poslední 

schválená 

k 1. 9. 2012 

Vyučován ve školním 

roce 

2011/12 2012/13 

Zámečnické práce a údržba 
(dobíhající obor) 

23-51-E/004 42 ano ne 

Elektrotechnické a strojně montážní 

práce (dobíhající obor) 
26-51-E/001 42 ano ano 

Zahradnické práce (dobíhající obor) 41-52-E/011 42 ano ne 

Kuchařské práce (dobíhající obor) 65-52-E/001 84 ano ne 

Práce ve zdravotnických a sociálních 

zařízeních – pečovatelské práce 
(dobíhající obor) 

69-55-E/005 42 ano ne 

Praktická škola dvouletá  
(dobíhající obor) 

78-62-C/002 60 ano ne 

Strojírenské práce 
(schválen od školního roku 2011/12) 

23-51-E/01 42 ano ano 

Šití prádla 
(schválen od školního roku 2011/12) 

31-59-E/02 28 ano ano 

Zahradnické práce 
(schválen od školního roku 2011/12) 

41-52-E/01 42 ano ano 

Stravovací a ubytovací služby  
(schválen od školního roku 2011/12) 

65-51-E/01 84 ano ano 

Provozní služby 
(schválen od školního roku 2011/12) 

69-54-E/01 32 ano ano 

Pečovatelské služby 
(schválen od školního roku 2011/12) 

75-41-E/01 42 ano ano 

Prodavačské práce 
(schválen od školního roku 2011/12) 

66-51-E/01 42 ano ano 

Elektrotechnické a strojně montážní 

práce (schválen od školního roku 

2012/13) 
26-51-E/01 42 ne ano 
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Doplňková činnost školy a školského zařízení: 
 

 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2012 

Poskytování služeb pro zemědělství, 

zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 

myslivost 

 

NE 

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a 

oděvních doplňků 

 

NE 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků 

 

NE 

Zprostředkování obchodu a služeb NE 

Velkoobchod a maloobchod NE 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

 

NE 

 

Údaje o zaměstnancích : 

 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 

(fyzický stav/ přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

39/37,726 33/31,707 

 

Údaje o počtech žáků : 
 

 Údaj k 31. 8. 2012 
(včetně žáků absolventských 

ročníků) 

Údaj podle statistických výkazů 

pro škol. r. 2012/13 

Počet žáků 

 

213 208 

Počet tříd 

 

23 19 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2011/12 (v %) : 
 

výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2012 

 

Prospěli  

s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli  

 

Nehodnoceni 

12,20 76,53 1,88 9,39 * 

 * z nich k 27. 9. 2012 prospělo 19, neprospěl 1 
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Chování žáků a docházka žáků v % : 
 

výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2012 

 

Součást 

Snížený stupeň z chování Neomluvené 

hodiny 

z celkové 

absence 

% 

2. stupeň 3. stupeň 

počet % počet % 

odborné učiliště a praktická škola 20 9,38 20 9,38 10,21 

 

Počet absolventů školy ve školním roce 2011/12 

 

Součást Počet absolventů 

odborné učiliště a praktická škola 70 * 

* z nich 67 konalo úspěšně 
 

 

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2012/12 

k 31. 5. 2012) : 
 

Číslo a název oboru Počet uchazečů 

Přihlášených Přijatých= odevzdali 

zápisový lístek 

23-51-E/01 Strojírenské práce 11 5 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně 

montážní práce 
7 2 

31-59-E/02 Šití prádla 2 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 11 1 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 30 15 

69-54-E/01 Provozní služby 4 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 16 9 

66-51-E/01 Prodavačské práce 12 6 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 0 0 

 

 

Kurzy k doplnění vzdělání : 
 

V roce 2012 jsme nepořádali takové kurzy. 
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Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2012 : 
 

 termín kontroly: 10. – 13. ledna 2012 

předmět kontroly: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 

Odborným učilištěm a Praktickou školou, Plzeň, Vejprnická 56 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. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 

s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) 

školského zákona. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle 

§ 185 odst. 1 školského zákona. 

závěry, celkové hodnocení školy: Škola poskytuje střední vzdělání v souladu s údaji 

vedenými ve školském rejstříku. Realizované školní vzdělávací programy jsou 

vypracovány v požadované struktuře podle školského zákona a po provedených úpravách 

byly uvedeny do souladu se zásadami stanovenými v rámcových vzdělávacích 

programech. Zaměřením oborů vzdělání se subjekt profiluje jako škola významně 

podporující vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami. 

Škola ve výuce respektuje vstupní studijní předpoklady a schopnosti jednotlivých žáků 

a v návaznosti na předchozí vzdělání rozvíjí jejich znalosti, postoje i návyky s důrazem 

na uplatnění v praktickém životě a na trhu práce. 

Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola zohlednila speciální vzdělávací potřeby 

žáků. Tomuto zjištění odpovídají i pozitivní výsledky hodnocení práce s těmito žáky. 

Kompetence získané v oblasti odborného výcviku jsou ve velké míře ovlivněny 

individuálními schopnostmi a dovednostmi jednotlivých žáků a jejich postoji k pracovní 

činnosti. 

Poradenství je účinné a efektivní. Škola podporuje zdravý vývoj žáků, vypracovává 

preventivní programy a umožňuje snižovat výskyt rizikového chování. 

Organizační struktura i řízení školy jsou plně funkční. Personální a materiální podmínky 

vzdělávání podporují naplňování školních vzdělávacích programů. Celkové prostředí školy 

je postupně koncepčně zkvalitňováno. 

 

Ostatní kontroly v roce 2012: 

 
 V roce 2012 neproběhly žádné další kontroly 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
 

OŠVS je jediné speciální školské zařízení v Plzni na středním stupni vzdělávání, které se 

věnuje zejména výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

s různorodým postižením vyžadujícím zvláštní péči.  

Na své budoucí povolání se zde mohou připravovat zejména absolventi ZŠ a ZŠ praktických, 

postižení různými handicapy, především s lehkým mentálním postižením, s poruchami 

komunikačních schopností, se sluchovým postižením, zrakovým postižením, s poruchami 

učení a s etopedickými poruchami, s tělesným postižením a žáci nemocní či jinak zdravotně 

oslabení. 

 

Aktivity školy: 
 

1. Škola se v rámci možností a schopností svých žáků zúčastňuje celorepublikových 

a krajských soutěží a přehlídek odbornosti. 

2. Jsme zapojeni do mezinárodní spolupráce škol Plzeňského kraje a Badenska-

Würtenberska v oblasti speciálního školství mezi ČR a Německem. 

3. Projektu Podpora studia pomocí E-learningových aplikací byla poskytnuta finanční 

podpora z OP VK ve výši 2.120.000,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci 

2. 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 aktivní využívání 

ICT a doplněním konvenčních metod výuky E-learningovými aplikacemi se 

vzdáleným přístupem. Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2012. 

4. Projektu Interaktivní výuka vybraných předmětů byla poskytnuta finanční podpora 

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. Projekt byl ukončen 

ke dni 30. 6. 2012. 

5. Projektu Digitalizace výuky byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve 

výši 922 592,- Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Žádost o 

finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs. Cílem projektu je 

prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání 

na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným 
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používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Projekt byl 

zahájen 1. 9. 2012. 

6. Projektu Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky (zkrácený název: 

Člověk a životní prostředí) byla poskytnuta finanční podpora z OP VK ve 

výši 2.140.972,16 Kč. Tento projekt byl předložen v rámci výzvy s názvem: Plzeňský 

kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.2. Předkládaný projekt si klade za cíl 

zvýšit kvalitu výuky na škole uplatňováním a zlepšováním organizačních forem výuky 

a vyučovacích metod za využití ICT. Cílem projektu je podpořit proces intenzivního 

zapojení průřezového tématu Člověk a životní prostředí do výuky a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků a zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje. Projekt 

byl zahájen 1. 7. 2012. 

7. 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. 

8. Škola má možnost používat internet a v každém kabinetě je umístěn PC. Každý učitel 

školy je vybaven notebookem, který byl získán z programů ESF. Nově mají možnost 

učitelé se připojit na WiFi školy.  

9. Každoročně organizujeme předvánoční výstavu prací našich žáků. 

10. Výzdoba vnitřních i vnějších prostor školy probíhá průběžně, práce našich žáků zdobí 

chodby školy i kanceláře. 

11. Pokračujeme v obdělávání pozemku na školní zahradě a ve výukovém skleníku. 

12. Formou systému odměn ve spolupráci s pracovišti odborného výcviku motivujeme 

žáky ke zlepšení docházky, prospěchu a chování. 

13. Nadále spolupracujeme se ZŠ a OŠ v Horšovském Týně v oblasti sportovních 

a odborných aktivit. 

14. V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje výchovný poradce 

a školní metodik prevence s PPP Plzeň, Policií ČR, Městskou policií, Krajskou 

hygienickou stanicí v Plzni, OSPOD, CPPT, Pracovním úřadem Plzeň – město. 

Přednášky a exkurze: Trestní odpovědnost mladistvých; Legální, ilegální drogy; Hrou 

proti AIDS; Poruchy příjmu potravy; Exkurze do Terezína. 

15. Průběžně aktualizujeme domovské webové stránky školy s informacemi o historii 

školy, učebních oborech, žácích, zaměstnancích, o výchově, vzdělávání a koncepci 

školy. 
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16. Podpora aktivit k technickému vzdělávání - motivační projekty zaměřené na technické 

vzdělávání. Název projektu: Zvýšení kvality výuky manuálních zručností žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, bylo realizováno v říjnu 2012, v celkové výši 

61 000,- Kč. 

17. Účast žáků školy na celostátním setkání učňovské mládeže Machři roku 2012. 

18. Účast žáků školy na veřejné prezentaci „Perspektiva odborného a technického 

vzdělávání v Plzeňském kraji“ pod záštitou Regionální hospodářské komory 

Plzeňského kraje. 

19. Účast žáků školy v regionálním kole soutěže Enersol 2012. 

20. Účast žáků školy v rukodělné soutěži vyhlášené Radou kraje „ Řemeslo má zlaté dno“. 

 

 

 

 

 

 

 
V Plzni dne 10. 4. 2013  Mgr. Bc. Hana Krýslová 

 ředitelka školy 


