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ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018 

 

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

  

Právní forma:  příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

IČO:  49774859 

IZO školy:  049774859 

Telefon:  377 308 282 

Fax:  377 823 030 

E-mail:  info@osvsplzen.cz 

Webové stránky:  www.osvsplzen.cz 

Ředitelka školy do 31. 7. 2018:     Mgr. Bc. Hana Krýslová 

Ředitelka školy od 1. 8. 2018:    Mgr. Lucie Vodičková 

Zástupkyně ředitelky školy pro TV do 31. 7. 2018:  Ing. Mgr. Bohumila Medková 

Zástupkyně ředitelky školy pro TV od 1. 8. 2018:  Mgr. Karolína Kajerová, DiS. 

Zástupce ředitele školy pro PV:                                 Mgr. Miroslav Kříž 

Zástupce statutárního orgánu od 1. 8. 2018:              Mgr. Miroslav Kříž 

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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Na Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 se vyučují obory vzdělávání kategorie 

E,  které jsou koncipovány především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a pro žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.  

Ke studiu jsou přijímáni žáci 9. a nižších tříd základních škol. Výuka probíhá ve třídách 

s maximálním počtem 24 žáků, odborný výcvik ve skupinách maximálně po 8 nebo 12 žácích. 

Při výuce jsou zohledňovány individuální potřeby žáků a při všech činnostech je brán zřetel 

na úroveň schopností a dovedností žáků. Ve škole neprobíhá výuka cizích jazyků. Těžiště 

přípravy pro budoucí povolání je opakování činností při odborném výcviku.  

Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem. Absolventi 

jsou připraveni pro výkon pomocných prací ve službách. 

Kapacita školy 

  Název školy IZO Kapacita 

  Odborná škola výroby a služeb 049 774 859 330 

Vzdělávací programy školy  

NÁZEV OBORU Ročník ŠVP  

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

26-51-E/01 
Elektrotechnické a 

strojně montážní práce 
3. ročník Montážní práce v elektrotechnice, s platností od 1. září 2013  

29-51-E/01 Potravinářská výroba 3. ročník Cukrářské práce, s platností od 1. září 2013  

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

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
3. ročník 

Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel, s platností od 1. 

září 2013  

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

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

23-51-E/01 Strojírenské práce 1.- 2. ročník Strojírenská výroba, s platností od 1. září 2017  

26-51-E/01 
Elektrotechnické a 

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

29-51-E/01 Potravinářská výroba 1.- 2. ročník Cukrářské práce, s platností od 1. září 2017  

41-52-E/01 Zahradnické práce 1.- 2. ročník Práce v zahradnictví, s platností od 1. září 2017  

65-51-E/01 
Stravovací a ubytovací 

služby 
1.- 2. ročník 

Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel, s platností od 1. 

září 2017  

66-51-E/01 Prodavačské práce 1.- 2. ročník Prodavačské služby a činnosti, s platností od 1. září 2017  

75-41-E/01 Pečovatelské služby 1.- 2. ročník Zdravotně sociální služby, s platností od 1. září 2017  
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Přehled všech platných oborů 

NÁZEV OBORU 

Kapacita 

schválená       

k 1. 9. 2018 

Vyučován ve školním roce 

2017/2018 2018/2019 

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

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

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

34-57-E/01 Knihařské práce 72 ne ne 

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

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 140 ano ano 

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

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

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 v roce 2018 neprovozovala doplňkovou 

činnost. 

 

Údaje o zaměstnancích 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 (fyzický 

stav/ přepočtený stav) 

 k 31. 12. 2018 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav/ přepočtený stav) 

k 31. 12. 2018 

38/35,375 31/29,5 

 

Údaje o počtu žáků 

 

Údaje k 31.  1. 2018 Údaje k 31. 8. 2018 

Údaje podle 

statistických výkazů 

pro školní rok 

2018/2019 k 30. 9. 2018 

Počet žáků 245 259 314 

Počet tříd 22 22 18 
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Příjímací řízení pro školní rok 2018/2019  

1. a 2. kolo příjímacího řízení  

NÁZEV OBORU 

1. kolo příjímacího řízení 2. kolo příjímacího řízení 

Přihlášených 

Přijatých -

odevzdali 

zápisový 

lístek 

Přihlášených 

Přijatých -

odevzdali 

zápisový 

lístek 

23-51-E/01 Strojírenské práce 15 5 2 2 

26-51-E/01 
Elektrotechnické a strojně montážní 

práce 
17 6 2 1 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 52 24 0 0 

34-57-E/01 Knihařské práce 1 0 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 18 8 6 6 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 52 16 7 5 

66-51-E/01 Prodavačské práce 16 3 4 2 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 21 13 8 4 

 

Počet žáků k 1. 9. 2018 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Celkem 

v oboru 

23-51-E/01 Strojírenské práce 13 19 17 49 

26-51-E/01 
Elektrotechnické a strojně montážní 

práce 
12 6 7 25 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 24 20 11 55 

34-57-E/01 Knihařské práce 0 0 0 0 

41-52-E/01 Zahradnické práce 21 14 17 52 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 24 21 9 54 

66-51-E/01 Prodavačské práce 12 10 6 28 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 21 9 21 51 
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Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 

Forma studia 

Počet žák přihlášených 

celkem 

 

Počet žáků, 

kteří 

skutečně 

nastoupili 

k 1. 9. 2018 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí  

ke studiu 
1. kolo další kola 

Denní forma 192 37 130 3 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2017/2018 k 31. 8. 2018 

(včetně závěrečných ročníků) 

 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován 

s VL 56 166 33 0 

 

Údaje o chování žáků – k 31. 8. 2018 (denní studium SŠ) 

   snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 

snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

podmínečně 

vyloučeni 
vyloučení 

Celkem 22 27 16 0 

 

Výsledky závěrečných zkoušek – včetně opravného a náhradního termínu 

 

výsledky ZZ 

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

14 43 1 

 

Řešení stížností 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 0 

Údaje o počtech žáků 

 
Údaje k 31. 1. 2018 

Údaje k 31. 8. 2018 

(včetně žáků 

absolventských ročníků) 

Údaje podle statistických 

výkazů pro školní rok 

2018/2019 k 30. 9. 2018 

Počet žáků 245 259 314 

Počet tříd 22 22 18 
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Prospěch žáků ve školním roce 2017/2018 (v %) 

výsledky prospěchu podle stavu k 30. 6. 2018 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

21,96 65,10 12,55 0 

 

Chování žáků a docházka žáků v % 

Součet 

Snížený stupeň z chování 

2. stupeň 

        1. pol./2.  pol. 

3. stupeň 

1. pol./2.  pol. 

počet % počet % 

Odborná škola výroby a služeb, 

Plzeň, Vejprnická 56 
36/22 12,4/8,6 34/27 11,7/10,57 

 

Součet 

Počet zameškaných hodin 

omluvených 

        1. pol./2.  pol. 

neomluvených 

1. pol./2.  pol. 

počet počet 

Odborná škola výroby a služeb, 

Plzeň, Vejprnická 56 
45078/38198 8522/6007 

 

Nábor žáků ke studiu na naší škole 

V říjnu proběhla prezentace školy na informační schůzce pro výchovné poradce základních 

a středních škol na Úřadu práce Plzeň – město. 

V průběhu měsíce října byly na základní školy zaslány informační dopisy a letáky 

o možnostech studia a podmínkách přijímacího řízení. 

V prosinci a lednu proběhly dny otevřených dveří. 

Informace o učebních oborech jsou průběžně předávány také všemi pedagogickými pracovníky 

při dnech otevřených dveří. 

Prezentace škol ve školním roce 2018/2019: 

- Akademie řemesel Rokycany 

- Veletrh perspektivy řemesel Stod 

- Festival vzdělávání: Posviť si na budoucnost DEPO 2015 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 K 1. 1. 2018 bylo 37 žáků se SVP.  

 K 30. 6. 2018 k vydání závěrečné zprávy VP bylo evidováno 43 žáků se SVP. 

1. stupeň (Plán pedagogické podpory) 3 žáci 

2. stupeň 32 žáků 

3. stupeň 6 žáků 

4. stupeň 2 žákyně 

Ve školním roce 2017/2018 jsme nově pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně 

pedagogické centrum vyhodnocovali podpůrná opatření. 

1. Říjen, květen - schůzka výchovných poradců středních škol v Pedagogicko-psychologické 

poradně Plzeň-město. Změny v legislativě, GDPR. 

2.  Květen, červen – besedy PLZEŇSKÉ UNIE NESLYŠÍCÍCH – Odstraňujeme komunikační 

bariéry. 1C, 1PP,1ZDP, 1ZA, 2ZDP, 2PP. 

Primární prevence rizikového chování ve škole 

Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací:                          ano 

Pokud ano, uveďte jakých:     

- Městská policie Plzeň  

- Ledovec 

- Úřad práce Plzeň 

- Salesiánské středisko mládeže 

Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., jehož realizátory jsou učitelé:             ano 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, možnosti, co by se mohlo podle 

Vás zlepšit, co by Vám pomohlo, apod.: 

- výhody - zpracování preventivního programu, který koresponduje s aktuální situací 

na škole v oblasti sociálně patologických jevů; tvorba, koordinace a kontrola plnění 

preventivního programu školy 

- nevýhody - osvětová činnost se ne vždy setkává s pozitivním ohlasem převážně z důvodu 

nevhodné prezentace daného tématu přednášejícím 

- možnosti - školení 

- zlepšení – rezervy v oblasti kooperace MPP s učiteli. 
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Kontroly v roce 2018 

Organizace provádějící kontrolu:  

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát 

Termín kontroly:  

26. ledna – 31. ledna 2018 

Předmět kontroly:  

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední 

školou 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. 

Zajišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. 

c) školského zákona. 

Závěr kontroly: 

1. Kontrola dodržování stanoveného nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě podle § 2 odst. 

3 vyhlášky o středním vzdělávání - bylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrola dodržování odst. 1 až 3 školského zákona – nebylo zjištěno porušení uvedeného 

právního předpisu. 

3. Kontrola dodržování §5 odst. 1. školského zákona se zaměřením na úpravy školních 

vzdělávacích programů požadované v rámci implementace a naplňování principů 

společného vzdělávání podle Rámcových programů pro střední odborné vzdělávání 

platných od 1. září 2016 nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu. 

4. Kontrola poskytování podpůrných opatření školou žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami podle §2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami 

a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů - nebylo zjištěno porušení uvedeného 

právního předpisu. 

5. Kontrola náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování podle 

§ 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „vyhláška o středním vzdělávání“ ) - bylo zjištěno porušení 

uvedeného právního předpisu. 
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Organizace provádějící kontrolu:  

Krajský úřad Plzeňského kraje  

Termín kontroly:  

1. března – 16. března 2018 

Předmět kontroly:  

- Personální a mzdová agenda 

- Vnitřní kontrolní systém  

Závěr kontroly: 

Ředitelka organizace postupovala při nakládání s finančními prostředky a odměňování 

v rozporu s ust. § 1a odst. 1 písm. c), § 131 odst. 1 a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, v rozporu s čl. XII odst. 8 Směrnice o odměňování 

a v rozporu s čl. II odst. 1 písm. a) Vnitřního kontrolního systému. 

Organizace provádějící kontrolu:  

Krajský úřad Plzeňského kraje  

Termín kontroly:  

30. července a 11. září 2018 

Předmět kontroly:  

Inventarizace majetku a závazků 

Závěr kontroly: 

Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

za rok 2018 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

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

výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona 0 
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Pracoviště odborného výcviku ve školním roce 2018/2019 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

ŠVP - Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel  

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

Střední odborné učiliště elektrotechniké 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 

1. základní škola 

Individuální pracoviště 33. základní škola, Základní škola Podmostní, Senior Residence Terasy, 

UK Šafránkův pavilon, Střední průmyslová škola stavební 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  

ŠVP - Cukrářské práce 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

Cukrářská dílna Odborné školy výroby a služeb, Plzeň 

Globus Chotíkov u Plzně 

Individuální pracoviště 
 Lahůdky JAPE, Peko – Františkánská, Klatovská, Bory, Romance – 

Lobezká, Pekařství N & E, s.r.o., U Jakuba, Cukrárna a Samků 

66-51-E/01 Prodavačské práce  

ŠVP - Prodavačské služby a činnosti 

Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

Globus Chotíkov u Plzně 

Tesco Stores ČR a.s., Plzeň Rokycanská 

75-41-E/01 Pečovatelské služby  

ŠVP - Zdravotně sociální služby 
Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 
Domov pro seniory u sv. Jiří 

Individuální pracoviště 
LONGEVITA Senio, Jíkalka a Senior Residence Terasy, Pečovatelský 

dům Plasy,  Anavita Domov seniorů Plzeň (Senecura) 

41-52-E/01 Zahradnické práce  

ŠVP - Práce v zahradnictví 
Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 
Dílny a školní zahrada Odborné školy výroby a služeb, Plzeň 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň 

Individuální pracoviště 
Zahradnictví Plzeň, Ginkgo Plzeň, Žeryk, Zahradnictví Mild, Rašelina 

– zahradní centrum FIŠER,  

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

ŠVP - Montážní práce v elektrotechnice 
Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

(SOUE) 

Dílny SOUE Doudlevce 

Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň 

23-51-E/01 Strojírenské práce  

ŠVP - Strojírenská výroba 
Pracoviště pod vedením 

učitele odborného výcviku 

(SOUE) 

Dílny SOUE Doudlevce 
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Akce, které byly realizovány v roce 2018 

Příprava rautu na Obchodní akademii Plzeň 

Dne 1. 3. 2018 připravili žáci naší školy raut pro ředitele Obchodní akademie Mgr. Miloslava 

Skuhravého.  

Příprava rautu na celorepublikové kolo projektu ENERSOL 2018 

Ve dnech 22. a 23. 3. 2018 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská 

výroba raut ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. Raut byl 

pro všechny účastníky celorepublikové soutěže ENERSOL 2018.  

Příprava rautu pro oceněné pedagogy a mladé sportovce na Krajském úřadě Plzeňského 

kraje 

Dne 28. 3. 2018 převzali pedagogové za svou dosavadní práci ocenění z rukou hejtmana 

Bc. Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Mgr. Ivany Bartošové. Naše škola připravila na tuto 

událost občerstvení ve formě rautu.   

Příprava plesového rautu v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického 

Dne 13. 4. 2018 se zapojili žáci spolu s učiteli odborného výcviku do příprav rautu na ples, 

který byl pořádán ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického.  

Žáci se zapojili do přípravy Alpinek 

Žáci oboru Zahradnické práce se podíleli na přípravě akce Jaro v alpinu. Po dobu jednoho týdne 

se žáci zapojovali do úprav zahrady v prostorách Mikulášského gymnázia. Výstava s prodejem 

proběhla ve dnech 3. až 12. 5. 2018.  

Naše škola se zúčastnila dnů Japonské kultury v ZOO Plzeň 

V sobotu 19. 5. a v neděli 20. 5.2018  proběhly v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 

Dny japonské kultury, bojová umění a gastronomie. Dny japonské kultury se konaly 

pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Ivany Bartošové a 1. náměstka 

primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy.  

Žáci školy připravili raut v Domě hudby 

Ve středu 3. 10. 2018 připravili žáci školy spolu s učiteli odborného výcviku raut pro sto lidí 

v prostorách Domu hudby 
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Žáci oboru Zahradnické práce se zúčastnili výstavy v Klatovech 

Dne 5. 10. 2018 se vydali žáci oboru Zahradnické práce na Střední zemědělskou 

a potravinářskou školu do Klatov, kde se zúčastnili výstavy Českého zahrádkářského svazu. 

Žáci si spolu s učiteli odborného výcviku prohlédli celou expozici výstavy včetně stánků 

s prodejem výrobků a výpěstků. 

Škola vystavovala na zahrádkářské výstavě 

Ve dnech 12. a 13. 10. 2018 se naše škola zapojila do výstavy českých a bavorských zahrádkářů 

v Plzeňském kraji. Výstava probíhala v kulturním domě Šeříkovka v Plzni Slovanech. 

Raut v Techmania Science Center – setkání s hejtmanem 

Dne 31. 10. 2018 připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce 

se zaměřením na přípravu jídel a žáci oboru Potravinářská výroba – Cukrářské práce raut, který 

se konal v prostorách Techmania Science Center. Akci v Techmanii, pod názvem Setkání 

s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, pořádala společnost Deník. 

Květinová výzdoba v Měšťanské besedě 

V pátek 16. 11. 2018 zajišťovala škola květinovou výzdobu malého sálu Měšťanské besedy, 

kde se konalo udělování Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské 

postoje.    

Odborný výcvik oboru Pečovatelské služby 

V rámci odborného výcviku, který probíhal u sv. Jiří, žákyně oboru Pečovatelské služby 

se účastnily aktivizace klientů. Aktivizovaly klienty při deskových hrách a  společně vyráběly 

a pekly vánoční cukroví. 

Raut pro PF ZČU 

Naše škola dne 13. 11. 2018 zajišťovala na sále SOUE Plzeň raut pro pedagogickou fakultu 

ZČU v Plzni. Žáci kuchařských a cukrářských oborů připravili společně s jejich učiteli masové 

rolády, řízky s bramborovým salátem, studené sýrové rolády. Nechyběly ani zeleninové saláty 

s mozzarellou či losos. Na své si na rautu přišli i milovníci sladkého, kteří si mohli vybrat 

z několika druhů zákusků a pohárů. 

Příprava rautů pro Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Dne 4. prosince 2018 v rámci Dne památek Plzeňského kraje převzali ocenění soutěžící 

nominovaní v soutěži o nejlepší obnovu nemovité kulturní památky Plzeňského kraje v roce 

2018. Pro oceněné žáci naší školy spolu s učiteli odborného výcviku připravili občerstvení 

formou rautového stolu. Následující týden dne 13. prosince 2018 ocenil hejtman Plzeňského 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/eos/orgstrukt/005002001001


14 

 

kraje Josef Bernard nové mistry tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a předal certifikáty 

krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví.  

Žáci obdrželi sady ručního nářadí 

Na slavnostním předání v aule Středního oborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, 

Vejprnická 56, obdrželi žáci dne 16. 10. 2018 sady ručního nářadí a zahradnické koše z rukou 

zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jaroslava Šobra - předsedy výboru 

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Jaroslava Sokola - vedoucího oddělení organizace 

školství. Slavnostního předávání se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů Strojírenské práce, 

Elektrotechnické a strojně montážní práce a oboru Zahradnické práce.  

Akce, kterých jsme se také účastnili 

- Úprava zahrady  

- Úprava vnitrobloku KÚ PK  

- Úprava areálu Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Vejprnická 56 

- Dušičková vazba 

- Mikulášská nadílka v Globusu 

Soutěže, kterých se naše škola zúčastnila 

- Soutěž ve zdobení velikonočních perníčků 2018 

- Soutěž Srdce na talíři – Městec Králové 

- Zahradnická soutěž Netradiční karafiát a Jarní kuchařská soutěž 

- Řemeslo má zlaté dno 

- Soutěž Chodské kvítí v Horšovském Týně 

Účast žáků na sportovních akcích 

- Velikonoční turnaj ve florbalu  

- Turnaj odborných učilišť v malé kopané  

- Sportovní den  

Účast žáků na kulturních akcích a exkurzích 

 Veletrh cestovního ruchu ITEP 2018 

 Vánoční trhy v Plzni  

 Plzeňské náměstí 

 Návštěva vědecké knihovny Plzeň 

 Velkosklad Čechofrut 

 Výstava „Tenkrát v Evropě“ 
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 Škola se účastní pravidelných divadelních představení v divadle Josefa Kajetána Tyla 

přibližně jedenkrát za dva měsíce. Během školního roku se vystřídá většina žáků školy.  

 Výstava Podzim v Alpinu 

 Okolí boleveckých rybníků  

 Rašelina Soběslav  

 Botanické zahrady v Praze 

 MUUR Elektronik Stod 

 Návštěva zařízení u Sv. Aloise – domov pro seniory  

 Návštěva zařízení Sv. Lazara – hospic Plzeň  

 Návštěva pivovarského muzea  

 Bohemia sekt Starý Plzenec  

 Floristická soutěž – Klatovy  

 Zahrady Pražského hradu  

 

Mgr. Lucie Vodičková 

ředitelka OŠVS Plzeň 
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