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1 Základní údaje o škole 

Název školy:    Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 

Sídlo školy:    Vejprnická 56, 318 00, Plzeň  

Právní forma:     příspěvková organizace 

Zřizovatel:     Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

IČO:      49774859 

IZO školy:     049774859 

 

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel:     Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

 

Telefon:     377 308 282, 778 529 339 

E-mail:      info@osvsplzen.cz 

Webové stránky:    www.inter.osvsplzen.cz 

 

Vedení školy: 

Ředitelka školy:    Mgr. Lucie Vodičková 

Zástupkyně ŘŠ pro TV:   Mgr. Karolína Kajerová 

Zástupce ŘŠ pro OV:   Mgr. Miroslav Kříž 

 

2 Zřizovací listiny 

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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3 Kapacita školy 

Kapacita školy do 31. 8. 2020 330 

Kapacita školy od 1. 9. 2020 360 

 

4 Vzdělávací programy školy 

RVP ŠVP  Obor s VL 

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

Montážní práce v elektrotechnice  ano 

75-41-E/01 Pečovatelské služby Zdravotně sociální služby  ano 

29-51-E/01 Potravinářská výroba Cukrářské práce  ano 

29-51-E/02 Potravinářská práce Pekařské práce ano 

66-51-E/01 Prodavačské práce Prodavačské služby a činnosti  ano 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 
Kuchařské práce se zaměřením na 
přípravu jídel  

ano 

23-51-E/01 Strojírenské práce Strojírenská výroba ano 

41-52-E/01 Zahradnické práce Práce v zahradnictví  ano 

5 Přehled všech platných oborů 

Název oboru 

Kapacita 
schválená       

k 1. 9. 2020 

Vyučován ve školním roce 

2019/2020 2020/2021 

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

72 ano ano 

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

29-51-E/01 Potravinářská výroba 96 ano ano 

29-51-E/02 Potravinářská práce 48 ne ne 

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

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 96 ano ano 

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

41-52-E/01 Zahradnické práce 72 ano ano 
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6 Doplňková činnost školy 

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 v roce 2020 neprovozovala doplňkovou činnost. 

7 Údaje o zaměstnancích školy 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020 (fyzický 
stav/ přepočtený stav) 

 k 31. 12. 2020 

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

k 31. 12. 2020 

44/41,498 36/34,623 

8 Příjímací řízení pro školní rok 2020/2021  

Obory vzdělávání Přihlášených 
Přijatých -odevzdali 

zápisový lístek 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 27 18 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 32 18 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 66 28 

29-51-E/02 Potravinářská práce 12 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 21 9 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 52 26 

23-51-E/01 Strojírenské práce 36 18 

41-52-E/01 Zahradnické práce 29 16 

 

Forma studia Počet přijatých přihlášek 
 

Počet přijatých žáků 
 

Odevzdali zápisový lístek 

Denní forma 275 224 133 

 

Forma studia 

Počet žák přihlášených 
celkem 

 
Počet žáků, 

kteří 
skutečně 
nastoupili 

k 1. 9. 2020 
 

Počet 
Žádostí o nové 

rozhodnutí 1. kolo další kola 

Denní forma 244 0 136 27 
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9 Údaje o počtech žáků dle zahajovacích výkazů k 30. 9. 2020 

                         Obory vzdělávání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 
Celkem 
v oboru 

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

17 11 9 37 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 20 12 14 46 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 29 28 22 79 

29-51-E/02 Potravinářská práce 0 0 0 0 

66-51-E/01 Prodavačské práce 10 18 8 36 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 24 16 12 52 

23-51-E/01 Strojírenské práce 19 19 8 46 

41-52-E/01 Zahradnické práce 16 22 15 33 

Celkem v ročnících 135 126 88 349 

 

10 Prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 (v %) dle stavu k 31. 8. 2020 

Obory vzdělávání 
Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

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

12,50 87,50 0,00 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 41,46 41,46 17,08 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 30,76 66,15 3,09 

66-51-E/01 Prodavačské práce 18,18 78,78 3,04 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 24,44 71,11 4,45 

23-51-E/01 Strojírenské práce 2,38 95,24 2,38 

41-52-E/01 Zahradnické práce 25,00 72,92 2,08 

Celkem za školu 22,10 73,31 4,59 

11 Údaje o počtech žáků 

 Údaje k 31. 1. 2020 

Údaje k 31. 8. 2020 
(včetně žáků 

absolventských ročníků) 

Údaje podle 
statistických výkazů pro 

školní rok 2019/2020 
k 30. 9. 2020 

Počet žáků 304 291 349 

Počet tříd 18 18 20 
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12 Chování žáků a docházka žáků v % 

Snížený stupeň z chování 

2. stupeň 
                           1. pol./2.  pol. 

3. stupeň 
1. pol./2.  pol. 

počet % počet % 

26/6 9,03/2,01 15/3 5,21/1,00 

 

Počet zameškaných hodin 

        omluvených 
        1. pol./2.  pol. 

neomluvených 
1. pol./2.  pol. 

počet % počet % 

39388/14732 6,62/2,45 3908/1121 0,66/0,19 

13 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 31. 8. 2020 (včetně závěrečných ročníků) 

 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován 

s VL 70 214 14 0 

14 Údaje o chování žáků  

 
snížený stupeň 

z chování 2. stupeň 
snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 
podmínečně 

vyloučeni 
vyloučení 

Celkem 32 18 5 0 

15 Výsledky závěrečných zkoušek – včetně opravného a náhradního termínu 

 výsledky ZZ 

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

Počet žáků 18 50 1 

% 26,1 72,46 1,45 

 

Předmět 
Známka 

1 2 3 4 5 

Písemná zkouška 15 27 17 9 1 

Praktická zkouška z odborného výcviku 22 21 16 10 0 

Ústní zkouška 26 16 14 12 0 
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16 Řešení stížností v roce 2020 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

0 0 0 

 

17 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

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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18 Distanční výuka, výuka on-line, způsob zajišťování, materiály pro žáky 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a mimořádným opatřením musela škola 

několikrát během roku 2020 přejít na distanční formu výuky. V jarních měsících roku 2020 bylo 

nutné především naučit pedagogické pracovníky vyučovat tímto způsobem, zajistit 

internetové připojení a technické vybavení pro všechny pedagogické pracovníky. V této době 

bylo také mnoho žáků, kteří nemohli být touto formou vyučováni. Těmto žákům škola 

poskytovala výukové materiály v tištěné podobě. 

Na začátku školního roku 2020/2021 byly u všech žáků školy zmapovány jejich možnosti 

k distanční výuce (technické vybavení a internetové připojení). Dle jejich možností 

pak probíhala výuka on-line a úkoly jim byly zadávány prostřednictvím systému Bakalář 

nebo emailem. V podzimních měsících byla také zahájena výuka prostřednictvím MS Teams. 

Žáci, které nebylo možné vyučovat on-line si stejně jako na jaře vyzvedávali tištěné materiály 

ve vrátnici školy, kde také následně odevzdávali vypracované úkoly.  

V průběhu distanční výuky učitelé v jednotlivých předmětech vyhodnocovali a zaznamenávali 

komunikaci u každého žáka, a pokud žák nereagoval, informovali o této skutečnosti třídního 

učitele, který řešil problém každého žáka individuálně. Hodnocení prospěchu a chování žáka 

probíhalo v souladu s metodickým doporučením MŠMT k distanční výuce.  

Současně byla na podzim roku 2020 spuštěna online výuka přes MS Teams. Touto formou jsou 

vyučovány všechny předměty, včetně odborného výcviku. Všichni učitelé byli seznámeni 

a proškoleni v programu MS Teams. Byla ujednocena pravidla pro zadávání výukových 

materiálů a úkolů prostřednictvím systému Bakalář tak, aby strukturování všech vyučovaných 

předmětů bylo shodné a žáci se v něm co nejsnadněji orientovali. 

19 Nábor žáků ke studiu  

K náborům žáků škola využívá Instagram a Facebookové stránky školy, které průběžně 

aktualizuje. Dále jsou informace o učebních oborech průběžně předávány všemi 

pedagogickými pracovníky při jednáních s rodiči.  

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

základních a středních škol na ÚP Plzeň – město.  
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Škola se také zapojila do online festivalu „Posviť si na budoucnost“, který se konal 13. listopadu 

2020. Jako vystavující střední škola jsme měli k dispozici prostor na webových stránkách, 

kde byly zveřejněny informace o škole včetně krátkého videa.  

Dále se škola účastnila online formy „Dne otevřených dveří“ prostřednictvím portálu 

BurzaŠkol.Online. Na tomto portálu se mohli žáci připojit on-line prostřednictvím MS Teams 

se zástupci školy, kteří jim poskytli potřebné informace o vyučovaných oborech. Schůzky 

probíhaly v několika etapách (Klatovy 7. 12. 2020, Rokycany 8. 12. 2020, Stod 11. 12. 2020).  

20 Akce školy v rámci odborného výcviku 

V době prezenční výuky se žáci oboru stravovací a ubytovací služby a potravinářská výroba 

v rámci odborného výcviku zúčastnili přípravy občerstvení pro soutěžící a porotce soutěže 

KONTEXT, dále občerstvení pro soutěž žáků prodavačských prací na Střední odborné škole 

obchodu, užitého umění a designu, soutěž REGION 2020 v budově Ateliéry Nerudovka, soutěž 

VĚDA A TECHNIKA a občerstvení a květinovou výzdobu na jmenování děkana pedagogické 

fakulty. 

Žáci oboru zahradnické práce provedli sadovnické úpravy areálu Nemocnice Rokycany a.s. 

21 Projekty  

V současné době škola realizuje projekt Šablony OŠVS, který je spolufinancován Evropskou 

unií. Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci školy. Cílem projektu 

je zlepšování a zvyšování kvality vzdělávání žáků a jejich odborné přípravy, včetně zlepšování 

výsledků v klíčových kompetencích a posílení jejich relevance pro trh práce. Na projekt byla 

poskytnuta finanční podpora z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 

588 936,00 Kč (rozpis financování jednotlivých aktivit – viz tabulka). 

Číslo 
aktivity 

Název aktivity 
Celkové 

náklady aktivity 
Počet 
aktivit 

2.III/10   
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

     76 368,00 Kč 8 

2.III/7 a 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
čtenářská gramotnost 

       3 896,00 Kč 1 

2.III/7 d 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

   116 880,00 Kč 30 

2.III/7 k 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
kulturní povědomí a vyjádření 

       7 792,00 Kč 2 

2.III/18 b Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 48 hodin    384 000,00 Kč 4 

CELKEM   588 936,00 Kč  
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22 Opravy, rekonstrukce a modernizace školy 

Doba nepřítomnosti žáků ve škole byla využita k různým opravám a údržbě školy (výmalba, 

nátěry, oprava a údržba hygienických zařízení, dveří a radiátorů). Byly vyklizeny a uklizeny 

sklepní chodby a místnosti. Došlo k přestěhování učebny českého jazyka do větší a světlejší 

místnosti, aby lépe vyhovovala výuce mluvnice a finanční gramotnosti.  

Proběhl kompletní úklid a výmalba výukového centra pro zahradnické obory, žáci i učitelé 

odborného výcviku dostali nové šatní skříňky a místnosti na výuku byly upraveny tak, aby byli 

žáci vyučováni po menších skupinkách a při výuce se vzájemně nerušili a mohla být lépe 

zajištěna jejich bezpečnost při práci. 

Do sborovny školy byly zakoupeny skříňky pro učitele k bezpečnému uchovávání pedagogické 

dokumentace, aby byly dodrženy zásady GDPR. 

Byla provedena rekonstrukce výukové prodejny pro odborný výcvik oborů potravinářská 

výroba, stravovací a ubytovací služby a prodavačské práce. Byly instalovány nové rozvody 

elektřiny a vody, zdi byly nově obloženy, byly nataženy nové omítky a provedena výmalba celé 

učebny. Učebna byla zařízena novým moderním vybavením (nerezové pulty, police, vitríny, 

variabilní stoly a pohodlné židle). 

Největší a nejrozsáhlejší akcí bylo vybudování nové výukové kuchyně pro obor stravovací 

a ubytovací služby. Byly vybourány staré podlahy, vybudovány a vyspádovány nové podlahy, 

do kterých byly zabudovány podlahové vpusti. Dále byly provedeny nové rozvody 

elektroinstalace a vody. Na strop byly instalovány sádrokartonové podhledy 

a vzduchotechnika na odvod par. Celá kuchyně byla obložena a na podlahu byly položeny nové 

dlažby. Zařízena byla novým a moderním vybavením. 

Vybudováním výukové kuchyně a prodejny vzniklo v přízemí budovy nové výukové centrum 

pro gastronomické obory školy. Toto centrum má velký význam pro praktické ověřování 

teoretických znalostí žáků, kteří při své činnosti neruší teoretické vyučování, probíhající 

v dalších patrech budovy. Současně s vybudováním výukových místností byla vybudována 

šatna pro žáky, místnost pro odpočinek žáků o přestávkách a kabinet pro učitele odborného 

výcviku. 
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Při podzimním zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole proběhla výměna osvětlení. Stará 

nevyhovující světla byla vyměněna za nová s pohybovými čidly, odpovídající požadavkům 

na osvětlení chodeb a vedoucí k úspoře elektrické energie. 

V listopadu roku 2020 začaly práce na vybudování tělocvičny ve sklepních prostorách školy, 

která bude sloužit žákům Odborné školy výroby a služeb a žákům Odborné školy, Základní 

školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45. Byla provedena oprava omítek, výmalba zdí, 

zhotovení krytu na potrubí teplé vody a příprava podlahy pro položení lina. 
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23 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

23.1 Příjmy a výdaje organizace za kalendářní rok 2020 

Poskytnutí dotací v roce 2020 v Kč 
 

Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 26 410 049,00 

OP VVV Šablony II UZ 33063 588 936,00 

Příspěvky a dotace od zřizovatele na provozní náklady   3 457 000,00 

Poskytnuté dotace celkem 30 455 985,00 

 

Čerpání dotací v roce 2020 v Kč 

UZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání 
          

 Závazný ukazatel Použito Rozdíl 

Prostředky na platy  19 096 720,00 19 096 720,00 0,00 

Zákonné odvody 6 454 691,36 6 454 691,36 0,00 

OON 170 000,00 170 000,00 0,00 

FKSP 381 934,40 381 934,40 0,00 

ONIV 306 703,24 306 703,24 0,00 

Celkem 26 410 049,00 26 410 049,00 0,00 

 

Prostředky na ONIV byly v roce 2020 použity na: 

• náhrady za pracovní neschopnost                                          68 501,00 Kč 

• náklady na povinné úrazové pojištění                                   79 271,00 Kč 

• preventivní lékařské prohlídky                                                   4 800,00 Kč 

• výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví                                  6 770,41 Kč  

• školení a vzdělávání pedagogických pracovníků                    6 840,00 Kč 

• drobný dlouhodobý majetek – učební pomůcky                   4 517,24 Kč 

• cestovné                                                                                           1 323,59 Kč 

• předsedové komisí                                                                       4 680,00 Kč 

UZ 33063 – Šablony II 

Poskytnutá dotace:                                                                     588 936,00 Kč 

Vyčerpáno:                                                                                             379 220,00 Kč 
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Neinvestiční příspěvek na provozní náklady  

Poskytnutá dotace:                                                                       3 457 000,00 Kč 

Vyčerpáno:                                                                                        3 457 000,00 Kč 

 
Vlastní příjmy v hlavní činnosti v Kč 

Vlastní příjmy celkem:                                                                                       472 323,42 Kč 
 

Tržby z prodeje vlastních výrobků                                                                       350 003,00 

Tržby z prodeje služeb                                                       88 315,51 

Ostatní výnosy          34 004,91      

 

Náklady v hlavní činnosti:                

Náklady celkem:                                                              4 477 048,88 Kč 
 

Vybrané náklady:  

materiál 795 021,68 

energie     614 849,32 

opravy a udržování       515 215,02 

služby 1 231 117,56 

mzdové náklady     64 705,00 

zákonné sociální náklady 93 882,49 

ostatní náklady z činnosti      136 009,85 

odpisy majteku 438 762,00 

náklady z DDHM 574 898,81    

 

Finanční dar – Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji 

Poskytnuto:                                                                                53 000,00 Kč 

Čerpáno:                                                                                     53 000,00 Kč 

Všechny dotace byly čerpány v souladu s účelem určeným pro jejich použití.  

Organizace nevznikla povinnost odvodu z UZ 33353 do rozpočtu zřizovatele. 
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23.2 Hospodářský výsledek roku 2020 v Kč 

 
 

Náklady celkem za rok 
2020 

Výnosy celkem za rok 
2020 

Výsledek hospodaření 
za rok 2020 

Hlavní činnost 31 266 317,88 31 267 296,44 978,56 

 

Návrh na rozdělení výsledku do peněžních fondů organizace 

Rezervní fond               978,56 Kč 

23.3 Peněžní fondy organizace 

Fond odměn 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                           28 708,30 Kč 

Kryto finančními prostředky na BÚ                       28 708,30 Kč 

Čerpání fondu v roce 2020 – fond nebyl čerpán 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                                    338 836,29 Kč 

Kryto finančními prostředky na BÚ FKSP                      338 836,29 Kč 

Tvorba fondu v roce 2020                                   383 305,00 Kč 

Čerpání fondu v roce 2020                 

• stravování                     258 017,00 Kč 

• kultura a sport           12 124,00 Kč 

• voda Fontana            30 865,64 Kč 

Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                   7 218,64 Kč 

Kryto finančními prostředky na BÚ               7 218,64 Kč 

Čerpání fondu v roce 2020 – fond nebyl čerpán 

 

Rezervní fond z ostatních titulů 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                                             0,00 Kč 

Kryto finančními prostředky na BÚ                                        0,00 Kč 

PS k 1. 1. 2020                                                                  25 400,00 Kč 

Tvorba fondu v roce 2020                                    27 600,00 Kč 

Čerpání fondu v roce 2020 – podpora technického vzdělávání                53 000,00 Kč 

Rezervní fond z ostatní titulů – nespotřebované dotace – Šablony II 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                                  209 716,00 Kč 

Kryto finančními prostředky na BÚ                             209 716,00 Kč 
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Investiční fond 

Zůstatek k 31. 12. 2020                                                 1 64 080,01 Kč 

Kryto finančními prostředky na BÚ                            164 080,01 Kč 

Tvorba fondu v roce 2020                  

• odpisy majetku                  438 762,00 Kč 

• příspěvek zřizovatele                 500 000,00 Kč 

Čerpání fondu v roce 2020             

• Výuková kuchyně, automobil pro rozvoz výrobků          1 281 071,96 Kč  

• Opravy a udržování majetku                495 704,02 Kč 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 26. února 2021     Mgr. Lucie Vodičková  

ředitelka školy 

 

 


