ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
ZA ROK 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

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
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Součásti školy:
Název součásti

Odborná škola výroby a služeb

IZO součásti

Kapacita

049774859

330

Přehled všech platných oborů vzdělávání:
Název oboru

Číslo oboru

Kapacita
schválená
k 1. 9. 2014

Vyučován ve školním roce
2013/14

2014/15

Potravinářská výroba

29-51-E/01

72

ano

ano

Strojírenské práce

23-51-E/01

72

ano

ano

Textilní a oděvní výroba

31-57-E/01

28

ne

ne

Zahradnické práce

41-52-E/01

72

ano

ano

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

140

ano

ano

Provozní služby

69-54-E/01

48

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 2014

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
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Údaje o zaměstnancích :
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014
(fyzický stav/ přepočtený stav)

Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)

38/35,964

33/31,219

Údaje o počtech žáků :
Údaj k 31. 8. 2014
(včetně žáků absolventských
ročníků)

Údaj podle statistických výkazů
pro školní rok 2014/15

Počet žáků

232

256

Počet tříd

17

18

Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %) :
výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2014
Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

10,05

85,19

Neprospěli

Nehodnoceni

4,23

0,53

Chování žáků a docházka žáků v % :
výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2014
Snížený stupeň z chování
2. stupeň

Součást

Odborná škola výroby a služeb

3. stupeň

počet

%

počet

%

24

12,30

24

12,30

Počet absolventů školy ve školním roce 2013/14
Součást

Počet absolventů

Odborná škola výroby a služeb

48*

* z nich 48 konalo úspěšně
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Neomluvené
hodiny z celkové
absence
%

11,69

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2013/14
k 31. 5. 2014) :
Počet uchazečů
Číslo a název oboru

Přihlášených

Přijatých - odevzdali zápisový lístek

23-51-E/01 Strojírenské práce

15

10

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

10

5

31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba

0

1

41-52-E/01 Zahradnické práce

8

5

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

53

18

69-54-E/01 Provozní služby

2

0

75-41-E/01 Pečovatelské služby

25

20

66-51-E/01 Prodavačské práce

20

8

29-51-E/01 Potravinářská výroba

26

16

Kontroly v roce 2014:
V termínu 3. 4. 2014 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Plzeň - město.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění.
Bylo zkontrolováno 25 pojistných vztahů za kontrolované období. Nebyly zjištěny nedostatky.
Zaměstnavatel vede ELDP pro zákonem stanovený okruh zaměstnanců účastných důchodového
pojištění. Během kontroly byly vystaveny opravné ELDP dle ustanovení §38 odst. 4 zákona
č.582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů u zaměstnanců uvedených v protokolu.
V kontrolovaném období byl zaměstnavatel vyzván k potvrzení údajů potřebných pro řízení o přiznání
důchodu. Nebyly zjištěny nedostatky.
V termínu dne 12. 11. 2014 byla provedena kontrola VZP ČR. Předmětem kontroly byla platba
pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle příslušných ustanovení zákona č.
592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, včetně dalších změn a doplňků. Z výše uvedených skutečností nebyl za kontrolované období
zjištěn nedoplatek pojistného.

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena
OŠVS je běžná střední škola zřízená Plzeňským krajem, která se věnuje též výchově a vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchova a vzdělávání žáků je zaměřena na odbornou přípravu
a získání základních sociálních dovedností. Vzdělávání je realizováno v souladu s postupujícím
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vědeckým poznáním v duchu zásad humanity a demokracie. Při všech činnostech jsou uplatňovány
pedagogické a speciálně pedagogické postupy a zřetele s respektováním speciálně vzdělávacích potřeb
žáků OŠVS. Vzdělávání na škole probíhá v devíti vzdělávacích oborech kategorie „E“. Vzdělávací
obory kategorie „E“ (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) jsou určeny hlavně pro žáky se zdravotním
postižením nebo zdravotním znevýhodněním, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti
všeobecného i obecně odborného vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací
v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol
základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem.
Výuka probíhá ve třídách s nejnižším průměrným počtem žáku ve třídě 17 a s nejvyšším možným
počtem žáků 24. Odborný výcvik se vyučuje ve skupinách maximálně po 8 nebo 12 žácích pod
vedením učitelů odborného výcviku nebo instruktorů. Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň
dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen
důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti. Ve škole
neprobíhá povinná výuka cizího jazyka. Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných
oborů. Škola je vybavena počítačovou učebnou, další učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

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 Elearningovými aplikacemi se vzdáleným přístupem. Projekt byl ukončen ke dni 30. 6. 2012.
Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let. E-learningové kurzy jsou dle potřeb aktualizovány,
pedagogové vytváří nové a ve výuce je tato aplikace aktivně využívána.
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. Udržitelnost projektu
je stanovena na 5 let. Komplety vytvořených výukových materiálů určené pro interaktivní tabuli
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jsou dle potřeb aktualizovány, pedagogové vytváří nové a ve výuce jsou interaktivní tabule
aktivně využívány.
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 používáním nových metodických pomůcek a učebních
materiálů ve výuce. Projekt byl zahájen 1. 9. 2012 a ukončen k 31. 8. 2014.
6. Naše škola byla zapojena do Rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělání
v roce 2014.
7. Zdokonalujeme stávající technické vybavení v PC učebnách i v kabinetech. Zaměstnanci se školí
a zdokonalují v rámci možností v používání ICT a LMS včetně nových programů. Používají
výpočetní a interaktivní techniku v odborných i ve všeobecně vzdělávacích předmětech při výuce
žáků.
8. 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.
9. Škola má možnost používat internet a v každém kabinetě je umístěn PC. Každý učitel školy
je vybaven notebookem, který byl získán z programů ESF. Učitelé mají možnost se připojit
na WiFi školy.
10. Zorganizovali jsme prodej výrobků našich žáků na vánočních trzích pořádaných KÚ PK.
11. Výzdoba vnitřních i vnějších prostor školy probíhá průběžně, práce našich žáků zdobí chodby
školy i kanceláře.
12. Pokračujeme v obdělávání pozemku na školní zahradě a ve výukovém skleníku. V letošním roce
byl založen ovocný sad na školní zahradě.
13. Formou systému odměn ve spolupráci s pracovišti odborného výcviku motivujeme žáky
ke zlepšení docházky, prospěchu a chování.
14. Nadále spolupracujeme se ZŠ a OŠ v Horšovském Týně v oblasti sportovních a odborných
aktivit.
15. Ve středu 2. dubna 2014 se konal již 10. ročník gastronomické soutěže pro žáky učebních oborů
kategorie E. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 škol: Odborná škola Kunice, Střední odborné
učiliště a Základní škola Planá, Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno, Základní škola
a Odborná škola Horšovský Týn, Odborné učiliště a Praktická škola Praha 8, Střední průmyslová
škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most a sedmou školou byla pořádající škola
z Plzně.
16. Nově se rozšířila partnerská spolupráce u nově vzniklého učebního oboru Potravinářská výroba
o další subjekty PEKO, SVS Koterov, Cukrárna u Krtečka a Lahůdky JAPE. Odborný výcvik
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učebního oboru Prodavačské práce probíhá v hypermarketu Tesco a v Senior Residence Terasy
probíhá odborný výcvik učebního oboru Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce.
17. V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje škola s PPP Plzeň, Policií ČR,
Městskou policií, Krajskou hygienickou stanicí v Plzni, OSPOD, CPPT, Pracovním úřadem Plzeň
- město. 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.
18. Podpora aktivit k technickému vzdělávání - motivační projekty zaměřené na technické
vzdělávání. Název projektu: Historický vývoj strojírenské výroby v Čechách bylo realizováno
v květnu 2014, v celkové výši 17 600,- Kč.
19. Žákyně naší školy se zúčastnily floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu. Regionální
kolo proběhlo dne 15. 5. 2014 v Klatovech. Z tohoto kola postoupila žákyně Lenka Sedláčková
do kola zemského, které se konalo dne 23. 5. 2014 v Praze. Skvělé třetí místo ji zajistilo postup
do celostátní soutěže konané dne 11. 7. 2014 v Lysé nad Labem.
20. Dne 20. a 21. září 2014 proběhlo na atletickém stadionu města Plzně mistrovství České republiky
v atletice žactva. Po oba dva dny se o zajištění občerstvení pro VIP hosty postarali žáci a učitelé
odborného výcviku oboru Kuchařské práce.
21. Ve dnech 4. – 5. října 2014 se konala Výstava českých a bavorských zahrádkářů pod záštitou
hejtmana Plzeňského kraje. Návštěvníci výstavy si mohli zakoupit i výpěstky našich žáků.
22. Dne 17. října 2014 připravili žáci oboru Kuchařské práce pod vedením učitelů odborného výcviku
raut v kulturním domě Peklo. Celá akce byla pod záštitou Dobrovolnické Regionální Agentury
DoRA a Plzeň 2015, o. p. s.
23. Dne 5. 11. 2014 se konala v Horšovském Týně soutěž v aranžování a vazbě květin Chodský kvítí.
Za naši školu se účastnily žákyně 2. ročníku oboru Zahradnické práce.
24. Dne 12. listopadu 2014 byly předány kufříky s ručním nářadím žákům 1. ročníku oboru
Elektrotechnické a strojně montážní práce a 1. ročníku oboru Strojírenské práce v rámci podpory
technického vzdělávání mládeže. Nářadí žáci využijí nejen při výuce, ale i k vlastní potřebě.
Žáci kufříky převzali od zástupců Plzeňského kraje pana Ing. Ladislava Vítka a Ing. Josefa
Vacikara. Poděkování patří také společnosti NET4GAS, která projekt podpořila příspěvkem
ze svého grantového programu.

V Plzni dne 27. března 2015

Mgr. Bc. Hana Krýslová
ředitelka školy
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