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I. Výro�ní zpráva o �innosti školy 
  
1.Charakteristika školy  
    1.1.Název školy, adresa  
          Odborné u�ilišt� a Praktická škola Plze�, Vejprnická 56, 318 00  Plze� 
          právní forma 
          p�ísp�vková organizace 
          z�izovatel 
          Plze�ský kraj, Škroupova 18, 301 00  Plze� 
          I�O 
          49774859 
          IZO �editelství školy 
          049774859 
  
    1.2.Kontakty: 
          �íslo telefonu, faxu, e-mailová adresa;  www stránky  
          377823023, 377823030 (i FAX), 377308111 (úst�edna) 
          e-mail: info@ouplzen.cz, www stránky: www.ouplzen.cz 
          jméno �editele školy, jeho statutárního zástupce a ostatních jmenovaných zástupc� 
 �editel:    Mgr. et Bc. Hana Krýslová 
 statut. zástupce �editele: Ing. et Mgr. Bohumila Medková 
 zástupce �editele pro OV: Ing. et Bc. Jind�iška Janská 
 zástupce �editele pro EKO: Bc. Tomáš Vodi�ka 
  
    1.3.Datum posledního za�azení do sít� škol a uskute�n�né zm�ny v síti školy za hodnocený 
          školní rok : 
          datum zápisu školy do rejst�íku:   1. 1. 2005 
          zm�ny v síti školy:   nebyly  
 
 
  
    1.4.Vzd�lávací program školy, p�ehled u�ebních plán� (v�etn� schvalovacích doložek)  
           studijní obory podle Klasifikace kmenových obor� vzd�lání – uvést pouze ty obory, 
           u   kterých došlo v hodnoceném školním roce ke zm�n� nebo byly za�azeny nov�  
  
           Poznámka: ke zm�nám nedošlo, údaje viz. ve "Zpráv� o �innosti školy za rok 2008". 
 
 
1.5. Sou�ásti školy  
   

                          
 
 

Po�et  
pracovník� 

sou�ásti celkem 

Z toho po�et 
pedagogických 

pracovník� 
 

 
 

IZO a název sou�ásti       

 
Kapacita 
sou�ásti 
/cílová/ 

            
Po�et 

uživatel� 
celkem 

     
Po�et 

vlastních 
uživatel� 

(žák�)  
Fyz. 

 
P�ep. 

 
Fyz. 

 
P�ep. 

 Celkem 330 225 225 46 40,383 39 33,383 
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  1.6. Po�et t�íd a žák� �
��

��

Po�et žák� ve 
všech formách 

studia 

Z toho po�et 
žák� denního 

studia  
Kód a název oboru      k 30.9. 

2008 
k 31.8. 
2009 

** 

k 30.9. 
2008 

 

k 31.8. 
2009 

** 

 
 

Po�et 
t�íd  

k  30.9.08 

 
Pr�m�r

ný 
po�et 

žák� na 
t�ídu 

K 30.9.08 

65-52-E/001  Kucha�ské práce 81 45 81 45 5,5*** 14,72 

69-55-E/003  Práce ve zdravotnických  a sociálních   
za�ízeních – provozní práce 

23 10 23 10 2 11,5 

31-59-E/002  Šití prádla 9 4 9 4 1* 9 

26-51-E/001  Elektrotechnické a strojn� montážní  
práce 

38 19 38 19 3 12,67 

23-51-E/004  Záme�nické práce a údržba 33 19 33 19 2,5*** 13,2 

41-52-E/011  Zahradnické práce 30 20 30 20 3 10 

78-61-D/001  Praktická škola dvouletá 11 5 11 5 1* 11 

32-54-E/001  Obuvnické práce 0 0 0 0 0 0 

Celkem OU 214 122 214 122 17 12,58 

Celkem PŠ 11 5 11 5 1 11 

celkem  225 127 225 127 18 12,5 
Pozn.:  
*     1. a 2. ro�ník t�chto obor� vzd�lávání byl z d�vodu malého po�tu žák� slou�en do 1 t�ídy 
**   bez absolvent� 2008/09 
*** 2. ro�ník oboru kucha�ské práce a záme�nické práce a údržba byly z d�vodu malého po�tu žák� 
v jednotlivých oborech slou�eny do 1 t�ídy 
 
 
 
2. Údaje o zam�stnancích ( stav k 30.6.2009 ) dle výkazu  P1-04 
  

Po�et pracovník� 
celkem 

fyzický/p�epo�tený 

Z toho po�et 
pedagogických  prac. 

fyzický/p�epo�. 

Po�et pedag. 
prac. se 

vzd�láním 
VŠ / SŠ 

Pr�m�rná délka 
pedagog. praxe 

/za všechny 
pedagog.prac./ 

Po�et pedagog. 
prac. spl�ujících 

pedagogickou 
zp�sobilost 

46/40,383 39/33,383 13/26 26,5 11 

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

 
Pracovní za�azení, 

funkce 

 
Úvazek 

 
Kvalifikace – stupe� vzd�lání, obor, 

aprobace,DPS 

 
V�k 

Rok�  
ped. 
praxe 

1 U�itel odb. výcviku 1,000 VOB,ÚSO- provoz spol.stravování, DPS, 
  apr. kucha�ské obory 48 25 

2 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 VOB, ÚSO – od�vnictví, DPS 
apr. krej�ovské obory 45 18 
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3 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 ÚSO – ekon. a provoz spol. strav., DPS, 
SpP., apr. kucha�ské obory 60 34 

4 U�itel odb. výcviku 1,000 VOB – zahradník, apr. zahrad. obory 60 37 

5 U�itel všeob. p�edm�t� 0,333 VŠ PF apr. �J, TV 33 8 

6 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 VOB, ÚSO, VŠ PF 6-ti sem.studium, apr. 
elektro obory 57 33 

7 U�itel všeob. p�edm�t� 1,000 VŠ PF., apr. TV, Z, SpP, apr. všechny 
obory 47 23 

8 U�itel odb. výcviku 0,952 VOB - švadlena, apr. zdravot. obory 54 30 

9  U�itel odb.výcviku 1,000 ÚSO – p�stitelství, DPS, apr. zahr. obory,  42 20 

10  U�itel odb. výcviku 1,000 SŠ zahrad., DPS, apr. zahr. obory 56 30 

11 Z�, u�itel OP 1,000 
VŠ - zahradnictví, Bak. školský 
management DPS, SpP, 
apr. zahr. obory;  

52 28 

12 U�itel odb. výcviku 1,000 VŠ/bak. u�it.OV, VOB, ÚSO zahrad. 
služby,  DPS, SpP., apr. zahr. obory 43 24 

13 U�itel  odb. výcviku 1,000 VOB, ÚSO – provoz spol. strav, DPS, 
Spec. ped., apr.  kucha�. obory 47 24 

14 U�itel  odb. p�edm�t� 0,571 VOB, ÚSO - od�vnictví, DPS, SpP 
apr.  krej�. obory 53 25 

15 U�itel odb. výcviku 0,429 VOB, ÚSO- od�vnictví,  DPS, SpP 
apr. krej�. obory 53 28 

16 U�itel odb. výcviku 1,000 ÚSO – zprac. mouky, DPS, apr. kuch. 
obory,  52 28 

17 U�itel odb. výcviku 1,000 VŠ zem., DPS, SpP, apr. zahr. obory  45 16 

18 U�itel odb. p�edm�t� 0,429 VOB, ÚSO  – ekonomika dopravy, DPS, 
SpP, apr. stroj. obory 62 34 

19 U�itel odb.výcviku 0,858 VOB, ÚSO  – ekonomika dopravy, DPS, 
SpP, apr. stroj. obory 62 36 

20 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 VŠ – zem�d�lská výroba, DPS 28 4 

21 U�itel odb. výcviku 0,952 VOB - cukrá�ka, apr. zdravot. obory 58 35 

22 �editel, u�itel odb. p�edm. 1,000 VOB, ÚSO, VŠ– SpP, Bak. školský 
management; apr. kuch. obory 42 23 

23 U�itel odb. výcviku 0,286 VOB, ÚSO – výroba od�v� a prádla,  
DPS, SpP, apr. krej�. obory 52 30 

24 U�itel odb. p�edm�t� 0,714 VOB,ÚSO – výroba od�v� a prádla, DPS, 
SpP, apr. krej�. obory 52 29 

25 U�itel  odb. výcviku 1,000 VOB,ÚSO – mechanizace zem. výroby, 
DPS, apr. stroj. obory 52 32 

26 U�itel odb. výcviku 1,000 VOB - kucha�, apr. kuch. obory, DPS 52 29 
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27 U�itel odb. výcviku 1,000 ÚSO –ekonomika a provoz spol. stravov., 
DPS,  apr. kuch. obory 50 28 

28 Z�, u�itel TP 1,000 VŠ PF – apr. zdravot a sociál. obory 
VŠ PEF – ve�ejná správa a regio. rozvoj 52 28 

29 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 ÚSO – ekonomika a provoz spol. strav., 
DPS, SpP, apr. kuch. obory 54 26 

30 VP, u�itel všeob. p�ed. 1,000 PF M, VT, stud. VP, apr. všeobec. 
p�edm�ty 58 35 

31 U�itel všeob. p�edm�t� 0,190 VŠ UK u�it. MŠ, SpP 53 34 

32 U�itel odb. výcviku 1,000 VŠ/bak-u�it. OV,VOB, ÚSO-kv�t a sadov, 
DPS, SpP., apr.  zahr. obory 39 19 

33 U�itel odb. výcviku 0,952 VOB – prodava�ka pr�m. zboží, 
 apr. zdravot. obory 50 25 

34 U�itel všeob. p�edm�t� 0,571 UK – TV, met.sp., SpP 44 18 

35 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 VOB, ÚSO – ekonomika a provoz hotel�, 
DPS, SpP, apr. kuch obory 59 25 

36 U�itel odb. p�edm�t� 1,000 VŠ PF,  SpP, apr. stroj. obory 61 40 

37 U�itel odb. p�edm�t� 0,762 ÚSO - ženská sestra, DPS,  
apr. zdravot. obory 58 33 

39 U�itel odb. výcviku 1,000 VOB, ÚSO – strojírenství, DPS, apr.  stroj. 
obory 59 37 

 
 
2.2. P�ehled o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník� 
 
 Vzd�lávání �editel� 
 

Studium pro �editele 
škol a školských 

za�ízení (F1) 

Studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky 

(F2) 

Bakalá�ské studium 
Školský management 

Vzd�lávací instituce 

2 2 2 UK Praha 

* �, Z� pro OV 
 
 
Další vzd�lávání pedagogických pracovník� 
 
Po�et navštívených vzd�lávacích akcí 22 

Po�et pedagog� školy, kte�í se vzd�lávání zú�astnili 25 

 
 
 
Obsah vzd�lávání: 

- odborné seminá�e k vyu�ovaným obor�m 
- odborné seminá�e k vyu�ovaným p�edm�t�m 
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- seminá�e s problematikou sebepoznání, drogových závislostí a rozvoje osobnosti, 
agrese, šikana ve školství 

- pracovn� právní vztahy, tvorba ŠVP 
 
 
 
2.3. Výuka vedená odborn� zp�sobilým u�itelem 
 

P�edm�t 
Celkový po�et 

hodin odu�ených 
týdn� 

Z toho odu�ených 
aprobovan� 

�eský jazyk 20  
Matematika 20  
Ob�anská výchova  18 7 
T�lesná výchova 33 31 
Potraviny a výživa 14  
Za�ízení závod�, Hospodá�ské výpo�ty, Stolni�ení 10 2 
Technologie (všech obor�) 40 9 
Zdravov�da, Epidemiologie a hygiena,  
Základy pe�ovatelství, Zákl.psychologie 10  

Spole�enská výchova, Rodinná a zdravotní výchova  6  
Od�vní materiály 3  
Odborné kreslení, Technické kreslení 12 4 
Strojírenská technologie, Stroje a za�ízení 12 8 
Základy zahradnické výroby, Základy botaniky 6  
Zeliná�ství, Ovocnictví, Kv�tiná�ství, Sadovnictví, Ekologie 16,5  
Elektrotechnika, Elektronika, El. materiály 9.5  
Estetická výchova 3  
PCV va�ení,  p�íprava pokrm� 14  
PCV šití, ru�ní práce 14  
Základy práce  s po�íta�em 8  
Celkem 269 61 

 
 
3. Údaje o p�ijímacím �ízení  
 
3.1.1.  P�ijímací �ízení do 1.ro�níku SŠ v denní form� studia  
  

Po�et 
uchaze�� 

p�ihlášených 
celkem 

 
 
 
 

Sou�ást 1. kolo 
p�.�íz. 

 
Další 
kola 
p�.�íz. 
 

 
 

Po�et uchaze�� 
p�ijatých celkem 
/ z toho odevzdali 

zápisový lístek 
k 31.8.2009 

  
Po�et 

podaných 
odvolání proti 

nep�ijetí ke 
studiu 

Po�et žák� p�ijatých 
do 

vyššího ro�níku než 
prvního 

(na základ� 
rozhodnutí �Š) 

 

Odborné u�ilišt� 125 75 148/114 3 * 6 

Praktická škola 2 6 8/3 0 1 

celkem 127 81 156/117 3 7 
Pozn.: * odvoláním bylo vyhov�no, uchaze�i odevzdali zápisový lístek, jsou zapo�teni v p�edchozím sloupci 
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3.2.    Údaje o p�ijímacím �ízení podle jednotlivých studijních a u�ebních obor� denního    
          studia v�etn� nástavbového studia 
 
 

Po�et 
uchaze�� 

p�ihlášených 
celkem 

 
 

Kód  a název oboru 
 1.kolo 

p�.�íz. 

Další 
kola 
p�.�íz. 

Po�et uchaze�� 
p�ijatých 
celkem 
/ z toho 

odevzdali 
zápisový lístek 

k 31.8.2009 

 
Po�et 

odvolání 
proti 

nep�ijetí 

 
 

Po�et 
t�íd 

 
Z toho 

víceobor. 
t�ídy 

65-52-E/001  Kucha�ské práce 45 10 40/31 2* 2 0 
69-55-E/003  Práce ve zdravotnických  
a sociálních za�ízeních – provozní práce 12 17 23/16 0 1 0 

69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a 
sociálních za�ízeních – pe�ovatelské práce 8 16 21/16 1* 1 0 

31-59-E/002  Šití prádla 3 2 5/5 0 1** 0 
26-51-E/001  Elektrotechnické  
                      a strojn� montážní práce 11 5 16/16 0 1 0 

23-51-E/004  Záme�nické práce  
                      a údržba 23 9 25/16 0 1 0 

41-52-E/011  Zahradnické práce 22 8 18/14 0 1 0 

32-54-E/001  Obuvnické práce 1 0 0 0 0 0 

Celkem OU 125 67 148/114 3 8 0 

78-62-C/002  Praktická škola dvouletá 2 6 8/3 0 1** 0 

Celkem 127 73 156/117 3 9 0 
Poznámka:   
* odvoláním bylo vyhov�no, uchaze�i odevzdali zápisový lístek, jsou zapo�teni v p�edchozím sloupci 
** t�ídy jsou slou�eny s 2. ro�níkem stejného oboru vzd�lávání 
 
 
 
3.3. Údaje o nezam�stnaných absolventech  
      (podle statistického zjiš�ování ú�ad� práce k 30.4.2009) 
 

 
 

Kód a název oboru 

 
Po�et 

evidovaných 
absolvent� 

 
Poznámka              

z toho dosud 
nepracovali 

 

 
Ukon�ení 

školy  
2008 

23-51-E/004 Záme�nické práce a údržba 3 0 3 

26-51-E/001 Elektrotechnické a strojn� montážní práce 3 0 1 

31-59-E/002  Šití prádla 1 0 1 

41-52-E/011  Zahradnické práce 8 3 6 

65-52-E/001  Kucha�ské práce 5 1 5 
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69-55-E/003  Práce ve zdravotnických  
a sociálních za�ízeních – provozní práce 3 1 0 

78-62-C/002  Praktická škola dvouletá 2 0 1 

 Celkem 25 5 17 

 
 
4. Výsledky výchovy a vzd�lávání   
   
 
4.1. Prosp�ch žák�  
       Škola - celkové údaje (za každou sou�ást zvláš�) 
 

�íslo 
�ádku 

   
Prosp�ch žák� celkem  

( v�etn� záv�re�ných ro�ník� ) 

  
  

Po�et žák� 
 

  
  

% 
*  

1. 
 

Žáci celkem    (k 31. 8. 2008) 
 

196 100 

2. 
 

Prosp�li s vyznamenáním 
 

8 4,08 

3. 
 

Prosp�li 
 

178 90,81 

4. 
 

Neprosp�li 
 

9 4,59 

5. 
 

Žáci vylou�eni ze studia v pr�b�hu hodnoceného škol. roku 
 

1  

6. 
 

Neklasifikováni 
 

1  

7. 
 

Zanechali vzd�lávání (žádost zák. zástupce) 
 

35  

8. 

 
Zanechali vzd�lávání posledním dnem neomluvené neú�asti § 

68, odst. 2 ŠZ 
 

15  

9. 
 

Povoleno opakování ro�níku 
 

3  

Poznámka: 
* výpo�et % v �ádcích 5-9 nelze vztáhnout k údaji Žáci celkem k 31. 8. 2008, ani k údaji Stav žák� k 30. 9. 2008  
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4.2. Výsledky vzd�lávání žák� – stav ke dni 31. 8. 2009 v�etn� žák� záv�re�ných ro�ník� 
 
 

Z toho 

Sou�ást Po�et žák� 
celkem 

 
prosp�lo 

s vyznamenáním 
 

prosp�lo neprosp�lo neklasifikován 

OU a PrŠ 196 8 178 9 1 * 
Poznámka:  
*  ze zdravotních d�vod� byla doklasifikace odložena 
 
 
4.2.1. Výsledky záv�re�ných zkoušek – stav ke dni 31.8. 2009 
 
 

Z toho: 

Sou�ást Po�et žák� 
celkem prosp�lo 

s vyznamenáním prosp�lo neprosp�lo 

 
bude konat 

v náhradním 
termínu 

 
OU a PrŠ 69 17 40 0 6 

 
Poznámka:  
4 žáci v absolventských ro�nících neprosp�li, 2 žáci p�i doklasifikaci v záv�re�ném ro�níku prosp�li, ale ke 
zkoušce se nedostavili ani nepodali �Š oznámení, že se zkoušky zú�astní 
 
 
4.2.2. Výsledky záv�re�ných zkoušek – stav k 30. 9. 2009 
   

 
sou�ást – kód a název oboru 

žáci, konající 
zkoušky 
celkem 

    prosp�li s 
vyznamenáním 

 
prosp�li 

 
  neprosp�li 

Záv�re�ná zkouška celkem 63 17 45 1 

Sou�ást OU  61 16 44 1 

65-52-E/001      Kucha�ské práce 24 3 21 0 

 
69-55-E/003 Práce ve zdravotnických 
a sociálních za�ízeních – provozní práce 
 

6 3 3 0 

31-59-E/002      Šití prádla 3 1 1 1 

 
26-51-E/001 Elektrotechnické a strojn� 
montážní  práce 
 

11 1 10 0 

23-51-E/004     Záme�nické  práce a údržba 9 2 7 0 

41-52-E/011     Zahradnické práce 8 6 2 0 

Sou�ást PrŠ – 78-62-C/002 Praktická škola 
dvouletá 2 1 1 0 
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 4.3. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2008/2009 
 
Jsme speciální školské za�ízení pro výchovu a vzd�lávání žák� se specifickými vzd�lávacími 
pot�ebami a žák� s r�znorodým postižením vyžadujícím zvláštní pé�i. 

 
Na své budoucí povolání se zde mohou p�ipravovat absolventi  ZŠ a ZŠ praktických 

postižení r�znými handicapy, p�edevším s lehkým mentálním postižením, s poruchami 
komunika�ních schopností, se sluchovým postižením, zrakovým postižením, s poruchami 
u�ení a chování, s t�lesným postižením, žáci nemocní �i jinak zdravotn� oslabení a sociáln� 
znevýhodn�ní.  
Výchova a vzd�lávání žák� OU a PrŠ je zam��eno na odbornou p�ípravu a získání základních 
sociálních dovedností, je realizováno v souladu s postupujícím v�deckým poznáním v duchu 
zásad humanity a demokracie. P�i všech �innostech jsou uplat�ovány speciáln� pedagogické 
postupy a z�etele s respektováním speciáln� vzd�lávacích pot�eb žák� OU a PrŠ. 
 
 
4.4. Hodnocení výsledk� výchovného poradenství 
 
�innost výchovného poradce na naší škole probíhala ve spolupráci se školním metodikem 
školní primární prevence a dalšími pracovníky školy podle stanoveného plánu práce s názvem  
Obsahový a �asový plán výchovného poradce pro školní rok 2008/2009. 
V pr�b�hu školního roku výchovný poradce �ešil s t�ídními u�iteli a vedením školy problémy 
týkající se chování, prosp�chu a docházky žák�. Jednání u 15 �ešených problém� se zú�astnili 
zákonní zástupci žák� nebo plnoletí žáci na základ� písemného pozvání. Se žáky bylo 
provedeno projednání jejich p�estupk� v 18 p�ípadech. 
K náboru žák� ke studiu na naší škole jsme kladli d�raz na doru�ení informa�ních dopis�       
a leták� o možnostech studia a podmínkách p�ijímacího �ízení vybranými žáky naší školy na 
ZŠ, které d�íve navšt�vovali. Byla uspo�ádána informa�ní sch�zka pro výchovné poradce. 
U�itelé a výchovný poradce se zú�ast�ovali sch�zek s rodi�i vycházejících žák� základních 
škol, kde podávali informace o u�ebních oborech. Zájemci o studium mohli navštívit  Den 
otev�ených dve�í v prosincovém a lednovém termínu. 
Úsp�šnou akcí byla váno�ní výstavka výrobk� našich žák�, kam byli pozváni žáci ZŠ. 
S našimi žáky jsme navštívili váno�ní filmové p�edstavení filmu Madagaskar 2, výstavu Hry  
a klamy na  SOUE, Apriliádu a arboretum Solfronka. 
Podle plánu se nám nepoda�ilo se sdružením Ledovec realizovat seminá�e v rámci projektu 
pro podporované vzd�lávání, protože sdružení nedostalo finan�ní dotaci na realizaci tohoto 
projektu. 
 
4.5. Ú�ast školy na rozvojových programech  vyhlášených MŠMT, krajem p�ípadn�    
       jiným subjektem 
 
Škola se nezú�astnila žádných rozvojových program� 
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4.7. Ú�ast žák� v sout�žích 
 

 
Druh sout�že – zam��ení (odborná, sportovní, 

oblastní, republiková) 
 

 
Po�et 

ú�astník� 

 
 

Nejlepší umíst�ní 

Plze� – Netradi�ní karafiát 
Obor – zahradnické práce- odborná - krajská 3 1. 
STOD – Hrne�ku va� 
Obor- kucha�ské práce - odborná 4 6. 
Chodské kvítí 
Obor – zahradnické práce - speciální školy – odborná 3 3. 
Sob�slavská r�že 
Obor – zahradnické práce - republiková, odborná  3 4. 
Horšovský Týn 
Obor –kucha�ské práce –odborná  krajská 4 4. 

Minikopaná 
Sportovní – speciální školy 7 2. 

   
 
 
Aktivity žák� v mezinárodních programech 
 
Uspo�ádání 5. pedagogické konference ve dnech 19. - 22. �íjna 2008 speciálních pedagog� 
z Badenska-Württemberska a Plze�ského kraje. 
 
4.8. Další vzd�lávání 
 
Škola nepo�ádala žádné kurzy k dopln�ní základního vzd�lávání ani rekvalifika�ní kurzy 
 
 
 
5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v pr�b�hu školního roku  ( v�etn� výsledk�  
     inspekce provedené �ŠI )  - týká se výuky 
  
V pr�b�hu školního roku 2008/09 nebyla provedena žádná kontrola �ŠI. 
 
 
 
6. �innost školy 
 
Spolupráce s rodi�i žák�  
 
- t�ídní sch�zky se konají pravideln� dvakrát za školní rok, tentokrát byly ve dnech                    
12. 11. 2008 a 15. 4. 2009. V prvním termínu bylo p�ítomno 24 % rodi��. V jarním termínu to 
bylo 36 % p�ítomných rodi��. Proti lo�skému školnímu roku zaznamenáváme menší  zájem 
rodi�� o prosp�ch a chování jejich d�tí. 
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7. Poskytování informací podle zákona �. 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu 
k informacím 
 
Po�et podaných žádostí o informace 0 

Po�et vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Po�et podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Po�et stížností na postup p�i vy�izování žádosti o informace 0 

 
Naše škola poskytuje ve�ejnosti informace v souladu s ustanovením zákona �. 106/1999 Sb. 
V období, za které je zpracována výro�ní zpráva nebyly požadovány ani poskytovány 
dle tohoto zákona žádné informace. Pln� respektujeme zákon �. 101/2000 Sb. o ochran� 
osobních dat a svobod. 
 
 
8. Záv�r 
 
Aktivity školy: 
Škola se v rámci možností a schopností svých žák�  zú�ast�uje  celorepublikových 
a krajských sout�ží a p�ehlídek odbornosti. 
Letos jsme organizovali krajskou p�ehlídku oboru zahradnické práce se zam��ením 
na aranžování kv�tin. 
Každoro�n� organizujeme p�edváno�ní  výstavu prací našich žák�. 
V rámci prevence sociáln� patologických jev� byly uskute�n�ny besedy s Policií �R, n�kolik 
t�íd se zú�astnilo  projektu „Preventivní vagón“. Žáci m�li možnost celoro�n� navšt�vovat 
otev�ený kroužek fitness, pln� využívat relaxa�ní centrum na škole v dob� vyu�ování i mimo 
n�j (p�estávky, spole�enská výchova, psychologie).V hodinách OV  byly využívány 
videokazety, DVD a informa�ní materiály o drogách, o zdravém životním stylu. 
Byla zorganizována a zrealizována „Ergoterapie“ (žáci si vymalovali a upravili svoje 
kmenové t�ídy a pomáhali p�i úprav� školního skleníku). 
Jsme zapojeni do mezinárodní spolupráce v oblasti speciálního školství mezi �R 
a N�meckem. 
Škola má možnost používat internet a v každém kabinet� je umíst�n PC.  Pro školní 
administrativu používáme program Bakalá�.   
Ve školním roce 2008/09 nebyl otev�en obor Obuvnické práce z d�vodu nezájmu. 
 
 
 
 
 
 
Úkoly s krátkodobými cíli: 
Využívat v plné mí�e program Bakalá�. 
Pr�b�žn� aktualizovat domovské webové stránky školy s informacemi o historii školy, 
u�ebních oborech, žácích, zam�stnancích, o výchov�, vzd�lávání a koncepci školy. 
Zajistit výzdobu vnit�ních i vn�jších prostor školy (možnost vlastních zdroj� pro rozvoj 
estetického cít�ní žák�). 
Pokusit se zajistit sponzory financující nadstandardní vybavení školy a akce po�ádané školou. 
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Pokra�ovat v zakládání a obd�lávání pozemk� na školní zahrad� p�ed školou a  skleník�. 
Pokra�ovat v rozši�ování knihovny pro u�itele a ostatní zam�stnance.  
 
 
Úkoly v oblasti výchovy a vzd�lávání: 
Používat VT jak v odborných, tak ve všeobecn� vzd�lávacích p�edm�tech. 
Pracovat na rozší�ení výuky cizích jazyk� dle schopností našich žák� formou nepovinných      
a volitelných p�edm�t�, zájmových kroužk�. 
V zájmu programu prevence sociáln� patologických jev� podporovat �innost žák� s využitím 
podmínek areálu a spolupráce SOUE. 
Formou systému odm�n motivovat žáky ke zlepšení docházky, prosp�chu a chování. 
Z�ízení vlastních sout�ží a p�ehlídek tvo�ivosti žák�, ú�ast na regionálních a státních 
sout�žích. 
Využívat nabízené projekty a granty OŠMS a MŠMT ve všech oblastech výuky. 
�erpání financí na výchovn� vzd�lávací �innost z fond� EU. 
Nadále spolupracovat se Speciálními školami Horšovský Týn v oblasti sportovních 
a odborných aktivit. 
Pro pot�eby žák� rozši�ovat �innost Multiklubu (hry, odpo�inek, sout�že, setkání, r�zné 
programy).   
. 
 
 
Priority pro naši školu: 
Zajistit vytipovaným pracovník�m pot�ebné absolvování studia �i kurz� vzd�lávání. 
Využívat produktivní �innosti žák� a z prodeje jejich výrobk� získat prost�edky pro zlepšení 
vybavení a nákup materiálu pro práci v OV. 
Spolupracovat se správou areálu SOUE na modernizaci a rekonstrukcích budovy naší školy. 
Postupn� modernizovat vybavení školy novým nábytkem a technickým za�ízením. 
Zmapovat poptávku po pot�ebných profesních oborech na trhu práce a zažádat o otev�ení 
nových u�ebních obor�.  
Dostatek zájemc� z �ad vycházejících  žák� o studium na naší škole. 
Obnova pedagogického sboru z �ad absolvent� vysokých škol, jak pedagogických, 
tak i odborn� zam��ených. 
 
V Plzni dne   15.10.2009   
 
       Mgr. et Bc. Hana Krýslová 
                                                                        �editelka OU a PrŠ 
 
 
Výro�ní zpráva za rok 2008/09 byla projednána na shromážd�ní zam�stnanc� dne 9.10.2009 
Výro�ní zpráva byla schválena školskou radou OU a  PrŠ Plze�, Vejprnická 56, 318 00 Plze� 
dne 20.10.2009 
  
Hana Maroušková:  .............................................. 

Josef Bou�ek:  .............................................. 

Ing. Vít Kraus: ....................................... 
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II. Výro�ní zpráva o hospoda�ení školy 
 
 
 
A.            
P�ehled o hospoda�ení k 31.12. 2008 ( v K� ) 
 
a) p�íjmy 
1. celkové p�íjmy      18 482 373,54 
2. poplatky od zletilých žák�, rodi�� nebo jiných  
    zákonných zástupc� 

 

3. p�íjmy z hospodá�ské �innosti  
4. ostatní p�íjmy  

 
 

1. investi�ní výdaje celkem         292 012,33 
2. neinvesti�ní výdaje celkem a z toho:    18 468 127,90 

� náklady na platy pracovník� školy    10 750 961,00 

� ostatní osobní náklady          267 924,00 

� zákonné odvody zdravot. a soc. pojišt�ní      3 780 450,00 

� výdaje na u�ebnice, u�. texty a u�. pom�cky         222 777,87 

� stipendia  

� ostatní provozní náklady      3 446 015,03 

 
 
 
B.  
 
Informace o výsledcích kontrol hospoda�ení provedené orgánem kraje v p�enesené 
p�sobnosti,  �eskou  školní  inspekcí,  Nejvyšším  kontrolním  ú�adem,  pop�ípad�  
informace o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními nebo inspek�ními 
orgány  
 
� Kontrola Statutárního m�sta Plzn� – Magistrát m�sta Plzn� 
V termínu 18.9.2008 bylo kontrolováno �erpání dotace smlouva �. 2254 – nákup stolní 
vrta�ky. Kontrola nezjistila žádné závady v �erpání a využití dotace. 
 
� Kontrola Statutárního m�sta Plzn� – Magistrát m�sta Plzn� 
V období od 23.9.2008 do 1.10.2008 bylo kontrolováno �erpání dotace smlouva �. 1860 – 
Ranní klubové centrum. Kontrolou bylo zjišt�no využití dotace v rozporu s uzav�enou 
smlouvou a neoprávn�n� �erpaná �ástka byla p�evedena zp�t na ú�et Magistrátu m�sta Plzn�. 
 
� Kontrola Krajské hygienické stanice v Plzni 
V termínu 18.11.2008 prob�hla kontrola pln�ní povinností vyplývajících z § 7 zákona �. 
258/2000 Sb., vyhlášky �. 410/2005 Sb. a na�ízení vlády �. 178/2001 Sb. Kontrola byla 
zam��ena na prostory praktického vyu�ování oboru Šití prádla v pavilonu �. 3. P�i kontrole 
nebyly zjišt�ny závady porušující uvedené p�edpisy.  
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� Kontrola KÚPK, odbor ekonomiky, odd�lení finan�ní kontroly 
V období od 12. �ervence do 28. srpna 2008 byla provedena komplexní kontrola hospoda�ení 
za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007. V hospoda�ení s majetkem nebyl zjišt�ny 
nedostatky a závažné poru�ení platných právních p�edpis�. Hospoda�ení a údaje ú�etní 
záv�rky odpovídají ve všech významných ohledech požadavk�m platných právních p�edpis�. 
Zjišt�né drobné nedostatky byly odstran�ny již v pr�b�hu kontroly. Ke zjišt�ným 
nedostatk�m byla p�ijata opat�ení k jejich odstran�ní již v pr�b�hu kontroly.  
P�i kontrole správnosti vykázaných hospodá�ských výsledk�, vynakládání hmotných a 
finan�ních prost�edk� dodržování zásad hospodárnosti a vnit�ního kontrolního systému byly 
zjišt�ny formální, mén� závažné a nevýznamné nedostatky, které jsou snadno odstranitelné. 
Nedostatky jsou uvedeny zejména z metodických d�vod�. P�í�inou jejich vzniku bylo 
zejména nedodržení n�kterých ustanovení zákona o ú�etnictví, vyhlášky �. 505/2002 a 
�eských ú�etních standard�, dále porušení sm�rnic a na�ízení z�izovatele. Tyto drobné závady 
a nedostatky neovlivnily hospodá�ský výsledek. 
 
 
 
 
 


