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Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 
 

 
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 

Webové stránky: www.osvsplzen.cz 

IZO: 049774859 

IČO: 49774859 

Ředitel školy: Mgr. Bc. Hana Krýslová 

Zástupce ředitele školy: Ing. Mgr. Bohumila Medková 

Zástupce ředitele školy pro PV: Mgr. Bc. Miroslav Kříž 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 
 

Zřizovací listina:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

vydaná Plzeňským krajem dne 31. 5. 2001, čj. 204/01 
1. dodatek č.j. 467/01 ze dne 31. 08. 2001 

2. dodatek č.j. H/190/03 ze dne 15. 07. 2003 

3. dodatek č.j. ŠMS/135/06 ze dne 05. 01. 2006 

4. dodatek č.j. ŠMS/7720/09 ze dne 29. 09. 2009 

5. dodatek č.j. ŠMS/2993/10 ze dne 24. 03. 2010 

6. dodatek č.j. ŠMS/6599/10 ze dne 25. 06. 2010 

7. dodatek č.j. ŠMS/2250/11 ze dne 08. 03. 2011 

8. dodatek č.j. ŠMS/3190/12 ze dne 26. 03. 2012 

9. dodatek č.j. ŠMS/9402/12 ze dne 18. 09. 2012 

10. dodatek č.j. ŠMS/2597/13 ze dne 08. 03. 2013 

11. dodatek č.j. ŠMS/6079/14 ze dne 17. 06. 2014 

12. dodatek č.j. ŠMS/9118/17 ze dne 30. 06. 2017 
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OŠVS je střední škola zřízená Plzeňským krajem, která je zaměřena na odbornou přípravu 

v učňovských oborech. Vzdělávání na škole probíhá v sedmi vzdělávacích oborech  kategorie „E“. 

Vzdělávací obory kategorie „E“ (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) jsou koncipovány s nižšími nároky 

v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání. Ve škole neprobíhá povinná výuka cizího jazyka. 

Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti. Absolventi jsou připraveni pro výkon 

jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední 

vzdělání s výučním listem.    

 
Součásti školy 
 

Název součásti IZO součásti Kapacita 

Odborná škola výroby a služeb 049774859 330 

 
 

 

Vzdělávací programy školy, podle kterých  probíhá výuka ve školním roce 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

Název oboru  Název ŠVP 

26-51-E/01     Elektrotechnické  

                       a strojně montážní práce 
1. ročník Montážní práce v elektrotechnice, s platností od 1. září 2017  

66-51-E/01     Prodavačské práce 1. ročník Prodavačské služby a činnosti, s platností od 1. září 2017  

23-51-E/01     Strojírenské práce 1. ročník Strojírenská výroba, s platností od 1. září 2017  

75-41-E/01     Pečovatelské služby 1. ročník Zdravotně sociální služby, s platností od 1. září 2017  

65-51-E/01     Stravovací a ubytovací služby 1. ročník Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel, s platností od 1. září 2017  

41-52-E/01     Zahradnické práce 1. ročník Práce v zahradnictví, s platností od 1. září 2017  

29-51-E/01     Potravinářská výroba 1. ročník Cukrářské práce, s platností od 1. září 2017  

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

2. + 3. ročník Montážní práce v elektrotechnice, s platností od 1. září 2013  

66-51-E/01     Prodavačské práce 2. + 3. ročník Prodavačské služby a činnosti, s platností od 1. září 2013  

23-51-E/01     Strojírenské práce 2. + 3. ročník Strojírenská výroba, s platností od 1. září 2013  

75-41-E/01     Pečovatelské služby 2. + 3. ročník Zdravotně sociální služby, s platností od 1. září 2013  

65-51-E/01     Stravovací a ubytovací služby 2. + 3. ročník Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel, s platností od 1. září 2013  

41-52-E/01     Zahradnické práce 2. + 3. ročník Práce v zahradnictví, s platností od 1. září 2013  

29-51-E/01     Potravinářská výroba 2. + 3. ročník Cukrářské práce, s platností od 1. září 2013  
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Přehled všech platných oborů vzdělávání 
 

Název oboru Číslo oboru 

Kapacita  

schválená 

k 1. 9. 2017 

Vyučován ve školním roce 

2016/17 2017/18 

Potravinářská výroba  29-51-E/01 72 ano ano 

Strojírenské práce 23-51-E/01 72 ano ano 

Zahradnické práce 41-52-E/01 72 ano ano 

Stravovací a ubytovací služby  65-51-E/01 144 ano ano 

Knihařské práce 34-57-E/01 72 ne ne 

Pečovatelské služby 75-41-E/01 72 ano ano 

Prodavačské práce 66-51-E/01 72 ano ano 

Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/01 72 ano ano 

 

 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 

 

Název doplňkové činnosti 
Realizovaná 

v roce 2017 

  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 2017 

(fyzický stav/ přepočtený stav) 

k 31. 12. 2017 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/přepočtený stav) 

k 31. 12. 2017 

37/36,1288 32/31,1287 
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Údaje o počtech žáků 
 
  

Údaj k 31. 1. 2017 

 

Údaj k 31. 8. 2017 
(včetně žáků absolventských 

ročníků) 

Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2017/18 

k 30. 9. 2017 

Počet žáků 
 

284 253 317 

Počet tříd 
 

21 21 22 

 

 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 (v %) 
 
výsledky prospěchu podle stavu k 30. 6. 2017 
 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli 

 

Neprospěli 

 

Nehodnoceni 

16,02 75,49 6,32 2,17 

 

výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2017 
 

Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli 

 

Neprospěli 

 

Nehodnoceni 

16,02 75,49 8,49 0 

 

 
Chování žáků a docházka žáků v %  
 

Součást 

Snížený stupeň z chování 

2. stupeň 

I. pol. / II. pol. 

3. stupeň 

I. pol. / II. pol. 

počet % počet % 

Odborná škola výroby a služeb 30/27 12,5/10,67 14/23 4,92/9,09 

 

 

Součást 

Počet zameškaných hodin 

omluvených 

I. pol. / II. pol. 

neomluvených 

I. pol. / II. pol. 

počet % počet % 

Odborná škola výroby a služeb 33511/35673 89,29/89,37 4016/4241 10,71/10,63 
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Počet absolventů školy ve školním roce 2016/17 (JZZ) 

 

Součást Počet absolventů 

Odborná škola výroby a služeb 66* 

* z nich 66 konalo úspěšně 
 

 

 
Přijímací řízení podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2017/18 k 31. 5. 2017  
 

Číslo a název oboru 

Počet uchazečů 

Přihlášených Přijatých - odevzdali zápisový lístek 

23-51-E/01 Strojírenské práce 21 12 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 19 7 

41-52-E/01 Zahradnické práce 18  11 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 49  28 

34-57-E/01 Knihařské práce 8 0 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 17 8  

66-51-E/01 Prodavačské práce 14 10  

29-51-E/01 Potravinářská výroba 40 19  

 

 

 

Kontroly v roce 2017 

 
Dne 19. 4. 2017 byla OSSZ Plzeň provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. 

a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 589/1992 Sb.). 

Nebylo zjištěno porušení ustanovení uvedených právních předpisů. 

 

Dne 17. 7. 2017 byla provedena KÚPK kontrola týkající se prázdninového provozu. Při kontrolním 

šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  

 
V roce 2017 splnila organizace úkoly, pro které byla zřízena. 

 

Oblast Hodnocené úkoly 

- personální 

 

organizace personalistiky 

vytváření a analýza pracovních míst 

plánování zaměstnanců 

obsazování volných pracovních míst 

řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců 

personální informační systém 

péče o zaměstnance a pracovní podmínky 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

hospitační činnost 

odměňování pracovníků  
 

- výchova a vzdělávání 

 

vzdělávání podle ŠVP platných od 1. 9. 2017 -  1. ročníky 

(inovace stávajících ŠVP) 

vzdělávání podle ŠVP platných od 1. 9. 2013 -  2. a 3. ročníky 

účast žáků na soutěžích a přehlídkách odbornosti 

účast na sportovních akcích 

účast na kulturních akcích 

účast na exkurzích 

prevence šikany 

prevence protidrogová 

prevence předčasného odchodu ze vzdělávání 

využívání Čtenářské dílny 

využívání školní zahrady a výukového skleníku 

pracovní sešity pro předmět Základy podnikání 

provoz Cukrářské dílny 

spolupráce s firmami v oblasti praktického vyučování 
 

- ekonomická 

 

statistické výkaznictví 

inventarizace 

archivnictví 
 

- materiálně technická 

 

stavební úpravy a vybavení učebny – Cukrářská dílna 

technické úpravy ve skleníku – automatizace zalévání 
 

- organizační 

 

systém porad vedení 

systém porad teoretického vyučování 

systém porad praktického vyučování 

spolupráce se Školskou radou 

organizace soutěží a přehlídek odbornosti 

prezentace školy 

spolupráce s firmou v oblasti BOZP a PO 

systém odměn pro žáky na praktickém vyučování 

příprava rautů a drobného občerstvení pro zájemce z řad veřejnosti 

informační systém Bakalář  

www stránky 

intranet 
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Zlepšení vybavenosti učebními pomůckami, inovace a zkvalitnění výuky 

 

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 kladl 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. Udržitelnost projektu byla stanovena 

na 5 let a skončila ke dni 30. 6. 2017. 

 

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 kladl 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.  Udržitelnost projektu byla stanovena na 5 let a skončila ke dni 

30. 6. 2017. 

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za rok 2017 

 
1) počet podaných žádostí o informace 0 

2) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

3) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

4) počet rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí a odmítnutí poskytnutí informace 0 

5) výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

6) počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace (dle §16a citovaného zákona) 0 

7) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
 

 

 

V Plzni dne 20. února 2017  

 

 
 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Bc. Hana Krýslová 

 ředitelka školy 

 

 

 

 


