ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
ZA ROK 2016

Zpráva o činnosti organizace za rok 2016

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. 2016

Vyučován ve školním roce
2015/16

2016/17

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 2016

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 2016
(fyzický stav/ přepočtený stav)

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

39/38,4399

33/33,276

Údaje o počtech žáků
Údaj k 31. 8. 2016
(včetně žáků absolventských
ročníků)

Údaj podle statistických výkazů
pro školní rok 2016/17

Počet žáků

231

320

Počet tříd

19

21

Prospěch žáků ve školním roce 2015/2016 (v %)
výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2016
Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nehodnoceni

19,48

74,46

5,63

0,43

Chování žáků a docházka žáků v %
výsledky prospěchu podle stavu k 31. 8. 2016
Snížený stupeň z chování
2. stupeň

Součást

Odborná škola výroby a služeb

3. stupeň

počet

%

počet

%

18

7,79

8

3,46

Počet absolventů školy ve školním roce 2015/16
Součást

Počet absolventů

Odborná škola výroby a služeb

63*

* z nich 61 konalo úspěšně
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Neomluvené
hodiny z celkové
absence
%

17,39

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2016/17
k 31. 5. 2016)
Počet uchazečů
Číslo a název oboru

Přihlášených

Přijatých - odevzdali zápisový lístek

23-51-E/01 Strojírenské práce

34

18

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

32

21

31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba

1

0

41-52-E/01 Zahradnické práce

26

13

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

45

19

34-57-E/01 Knihařské práce

2

0

75-41-E/01 Pečovatelské služby

30

21

66-51-E/01 Prodavačské práce

16

7

29-51-E/01 Potravinářská výroba

51
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Kontroly v roce 2016
Ve dnech 22. 2. 2016 až 24. 2. 2016 byla provedena KÚPK kontrola týkající se personální a mzdové
agendy, hospodaření a správnosti účtování přímých dotací, vnitřního kontrolního systému, ověření
správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů.
a dodržování směrnice RPK č. 3/2012, č. 1/2013 a č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, s ohledem
na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou
právní úpravou.
V bodech 1, 2, 3 a 5 nebylo při kontrolním šetření zjištěno porušení obecně závazných právních
předpisů. V bodě 4 zjištěno porušení ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.
Dne 22. 2. 2016 proběhla kontrola KÚPK k ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení
závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016 dle zákona č. 320/2011 Sb., ve
znění pozdějších předpisů Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných
ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016 dle zákona č. 320/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních
předpisů.
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Dne 10. 6. 2016 proběhla kontrola ČŠI – Plzeňský inspektorát k získávání informací o průběhu
závěrečné zkoušky podle jednotného zadání a kontrola dodržování vybraných ustanovení školského
zákona a vyhlášky 47/2005 Sb. Nebylo zjištěno porušení ustanovení uvedených právních předpisů.

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
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. 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.
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.
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3. 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
jsou dle potřeb aktualizovány, pedagogové vytváří nové a ve výuce jsou interaktivní tabule
aktivně využívány.
4. Naše škola byla zapojena do Rozvojového programu MŠMT na podporu odborného vzdělání
v období od 1. - 7. měsíce, roku 2016.
5. 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.
6. 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.
7. Škola má možnost používat internet. Každý učitel školy je vybaven notebookem. Učitelé mají
možnost se připojit na WiFi školy.
8. Výzdoba vnitřních i vnějších prostor školy probíhá průběžně, práce našich žáků zdobí chodby
školy i kanceláře.
9. Pokračujeme v obdělávání pozemku na školní zahradě a ve výukovém skleníku. Ovocný sad na
školní zahradě slouží nejen k výuce, ale i krása sadu se stává součástí krajiny a veřejným
bohatstvím.
10. Formou systému odměn ve spolupráci s pracovišti odborného výcviku motivujeme žáky
ke zlepšení docházky, prospěchu a chování.
11. Dne 27. ledna 2016 pořádala Odborná škola Výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, již 8. ročník
soutěže Netradiční karafiát, který byl tematicky zaměřen na bílou zimu. Soutěžící z Prahy,
Chroustovic, Horšovského Týna, Toužimi, Nového Města nad Metují a domácí Plzně, měli za
úkol zhotovit „Vypichovaný věnec“, závoj pro „Zimní královnu“ a třetí úkol byl po celou dobu
pro soutěžící překvapením, kterým byla vazba jednoduché vázané květiny. Každý zúčastněný si
ze soutěže odnesl drobný upomínkový předmět a pamětní list.
12. Dne 27. 2. 2016 se konal v plzeňském Parkhotelu 13. reprezentační ples Plzeňského kraje. Naše
žákyně oboru Zahradnické práce spolu s učitelkami odborného výcviku zajistily výzdobu podia
a stolů. K výzdobě patřily i slavnostní kytice pro účinkující. Celá akce se nesla v duchu 80 let.
13. Dne 23. března 2016 připravili žáci oboru Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel a žáci
oboru Cukrářské práce hned dva rauty. První raut byl pro ředitele gymnázií Plzeňského kraje, kde
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učitelé odborného výcviku spolu se žáky připravili malé občerstvení v podobě kanapek, zákusků
a ovoce. Druhá část byla připravena pro žáky gymnázií Plzeňského kraje, kteří se zúčastnili
vědomostního kvízu, který vyhlásil hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
14. V sobotu 16. dubna. 2016 se v KD Jas konal první ročník veletrhu s názvem Flora Plzeň. Mezi
vystavovateli nechyběli ani zahradníci z naší školy. Ve svém stánku nabídli veřejnosti sadbu jarní
zeleniny, bylinky, skalničky a trvalky.
15. Dne 20. dubna 2016 hostila Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, dvě desítky
soutěžících. Soutěžící se zúčastnili již 12. ročníku gastronomické soutěže s názvem „Jarní
kuchařská soutěž“. Tato soutěž je určena pro žáky, kteří navštěvují gastronomické obory
kategorie E. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 škol ze 4 krajů.
16. Dne 3. května 2016 vyhlášení vítězů soutěže Žena regionu, kde jsme měli na starosti výzdobu
sálu a podia v Měšťanské besedě a kytice pro oceněné dámy.
17. Od 4. května 2016 se naše škola prezentovala na výstavě klubu Alpinum v Plzni na Mikulášském
náměstí. Pro tuto výstavu jsme nejdříve připravili výstavní prostory a při samotné výstavě
se prodávaly naše zahradnické výpěstky.
18. Dne 19. května 2016 výzdoba salonku ze suchých květů na KÚ PK.
19. Dne 26. května 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení cen „Řemeslo má zlaté dno“. Žákyně naší
školy získala Diváckou cenu za výrobek Hrací deka s hrazdičkou.
20. Dne 26. května 2016 se zapojili žáci naší školy do přípravy rautu, který se konal v Techmanii
Science Center Plzeň. Tento raut byl připraven pro oceněné žáky základních a středních škol
v soutěži Řemeslo má zlaté dno.
21. Dne 14. září 2016 se zahradníci naší školy podíleli na výzdobě interiéru Měšťanské besedy
v rámci slavnostní akce Dvorana slávy hejtmana Plzeňského kraje. Kromě dekorací na stoly
zhotovili také kytice pro oceněné a kytice pro hosty.
22. Dne 23. září 2016 uspořádala naše škola společně s vedením Domova pro seniory "Kopretina“
sportovní hry pro seniory. Žáci oboru Pečovatelské služby se spolu s učitelkami odborného
výcviku zapojili do realizace her a po celou dobu pomáhali seniorům se zvládáním zadaných
úkolů.
23. Ve dnech 30. září 2016 až 1. října 2016 proběhl v plzeňské Šeříkovce již 5. ročník Česko bavorské zahrádkářské výstavy. Stejně jako v minulých letech, tak i letos se zahradníci naší školy
prezentovali svými výpěstky a aranžemi.
24. Dne 11. října 2016 připravili žáci 2. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby dva rauty. První
část rautu byla připravena pro oceněné úspěšné žáky předmětových a uměleckých soutěží
v Plzeňském kraji. Druhý raut byl připraven pro žáky, kteří se zúčastnili akce Hejtmanův pohár
2016.
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25. Dne 9. listopadu 2016 se konala přehlídka škol „ Akademie řemesel v Klatovech“, kde jsme
mohli představit učební obory vyučované na naší škole, a pedagogičtí pracovníci podávali
informace potřebné k přijetí do prvního ročníku.
26. Dne 15. listopadu 2016 se naše škola zúčastnila prezentace škol v Domažlicích. Akci s názvem
„Od vzdělání k zaměstnání“ pořádala Okresní hospodářská komora Domažlice. Návštěvníci
se mohli seznámit s obory naší školy a optat se žáků i učitelů na bližší informace o učebních
oborech, které se vyučují na naší škole. Akci navštívili žáci osmých a devátých tříd základních
škol.
27. Dne 16. listopadu 2016 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby s učiteli odborného
výcviku raut pro zástupce škol, kteří se zúčastnili semináře v rámci projektu „Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“.
28. Dne 1. prosince 2016 se naše škola zúčastnila prezentace škol v DEPU 2015, která byl pod
názvem „Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, kterou pořádala
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Žáci 8. a 9. tříd se mohli seznámit s obory,
které nabízí střední školy Plzeňského kraje.
29. Dne 1. prosince 2016 se již tradičně naše škola zúčastnila vánočních trhů na nádvoří Plzeňského
kraje. Návštěvníci trhů si mohli u stánků zakoupit výrobky žáků.
30. Ve čtvrtek 15. prosince 2016 se žáci naší školy účastnili exkurze v muzeu čokolády Choco-story

Praha. Muzeum čokolády Choco-Story je v Praze od roku 2008. Patří do rodiny muzeí
s pobočkami v Belgii, Francii a Mexiku. Svojí unikátní soukromou sbírkou je naprosto
jedinečné a nemá v České republice obdoby. Poslední částí naší exkurze byl workshop, kde si
žáci pod vedením "mistra čokolády" vyrobili vlastní tabulky výborných čokoládiček.

V Plzni dne 20. února 2017
Mgr. Bc. Hana Krýslová
ředitelka školy

9

