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Vážení přátelé, 

 

otvíráte zprávu o činnosti našich žáků a zaměstnanců školy ve školním roce 2012/13. Řádky, 

které budete za chvíli číst, vám přiblíží úsilí nás všech o naplnění záměrů a cílů, které jsme si 

stanovili na začátku školního roku. 

 

Uvedený školní rok byl opět ve znamení mnoha úspěchů našich žáků v odborných  soutěžích. 

V soutěži „Zelená škola“, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj, je cílem ohodnotit a ocenit střední 

školy, jenž se aktivně zapojují do realizace školního EVVO. Naše škola obsadila hezké druhé 

místo s finančním oceněním 3.500 Kč. Tato částka byla využita na úhradu odborných exkurzí. 

V soutěži „ Enersol 2013“ v krajském kole v rámci projektu environmentálního vzdělávání 

postoupily žákyně Tereza Homolová a Aneta Dortová do celostátního kola této soutěže, kde 

v družstvu Plzeňského kraje obsadily osmé místo. 

 

Žáci školy Slavin Laskov a Daniel Aubrecht obsadili první místo v krajském kole soutěže                      

„Středoškolská odborná činnost“, a to s prací „Zkoumání a hledání možnosti nových 

autobusových linek MHD“, a postoupili do celostátního kola, kde se umístili na devátém 

místě. 

 

Úspěchem je již čtvrté vítězství našich žáků v celostátním kole „Logistik-junior“, kterou 

tradičně pořádá SOŠ logistická a SOU Karlovy Vary Dalovice pro žáky škol, které vyučují 

obory  s dopravním zaměřením. 

 

Další soutěže v oboru vzdělání Mechanizace a služby zaměření Požární prevence se úspěšně 

zúčastnili žáci naší školy Martina Jůzová, Vojtěch Šebek a Karolína Štoubová, kteří obsadili 

první, druhé a třetí místo ve svých kategoriích. 

 

Za pochvalu stojí i cena za nejzajímavější prototyp vozítka v soutěži vyhlášené Západočeskou 

univerzitou „Postav si vozítko na elektrický pohon“, kterou získali žáci oboru vzdělání 

Autotronik. Zajisté nám udělal radost  žák prvního ročníku oboru vzdělání Čalouník Jakub 

Praun, který obsadil třetí místo v soutěži vyhlášené zřizovatelem „Řemeslo má zlaté dno“      

za výrobek zámecké židle. 

 

Chválíme též umístění žáka Petra Mrhala v celostátní soutěži „Autotronik Junior“, kde získal 

tak zvanou bramborovou medaili  za čtvrté místo. 

 

Úspěšnost školy lze hodnotit i z pohledu realizace projektů, které jsou finančně podporované 

z fondů EU. Pozitivně je hodnocen projekt UNIV2, který pomáhá středním školám v činnosti 

celoživotního vzdělávání. Vybraní pedagogové byli proškolováni v lektorských 

dovednostech, které si ověřovali ve vzdělávacích programech „Autolakýrník“ a „Logistik“. 

Pilotně byl ověřován kurz výpočetní techniky. Nově byl vytvořen vzdělávací program 

„Přijímací servisní technik pro automobilový průmysl“. 

 

Škola plní projekt „Podpora výuky technických oborů na SPŠ dopravní, Plzeň“,  jehož cílem 

je vytvořit nové výukové materiály pro obor Autolakýrník. 

 

 



Úspěšně byl zahájen schválený dotační titul „Zelené školní zahrady“ s názvem „Ekologická 

zahrada na SPŠ dopravní, Plzeň - areál Křimice“, do kterého je zapojeno 110 žáků oboru 

Mechanizace a služby. Cílem projektu je poskytnout  žákům možnost orientace v praktických 

dovednostech v oblasti ekologického pěstování ovoce, šetrný a odpovědný přístup                    

k životnímu prostředí, včetně podpory hnízdění zpěvného ptactva. 

 

Škola se zapojila v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“         

do projektu „EU peníze středním školám“  s názvem „Umět a řídit svůj život“. Po podání 

žádosti a splnění všech požadavků jsme obdrželi z MŠMT kladné stanovisko k realizaci 

projektu. Plnění projektu je plánováno na dva školní roky. Od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014 se 

zapojí 61 pedagogů, kteří budou zpracovávat 58 šablon. Výsledkem projektu bude zlepšení 

podmínek pro vzdělávání na naší škole, a to v sedmi vytipovaných oblastech. 

 

Ve fázi realizace je projekt „Praxe hrou“, jehož cílem je zvýšení kvality počátečního 

vzdělávání v Plzni. Podporovanými aktivitami jsou následující cíle. Zlepšování podmínek    

pro výuku přírodovědných, technických oborů a řemesel, podpora výuky cizích jazyků, 

podpora podnikatelských znalostí a schopností  a spolupráce vzdělávacích institutů s aktéry 

trhu práce. 

 

Za zmínku určitě stojí projekt, který je též ve fázi realizace, s názvem „Odborností 

k profesnímu úspěchu“(ROP). Realizací tohoto projektu bychom rádi zvýšili kvalitu středního 

odborného vzdělávání na základě pořízení nových zařízení souvisejících s výukou technologií 

směřujících k vyšší kvalitě dovedností  a odborných znalostí žáků školy. 

Veškeré podrobné údaje včetně výše finančních dotací jsou uvedeny ve zprávě. 

Nahlédnete-li do naší Výroční zprávy, zjistíte i další úspěšnou činnost našich žáků a 

zaměstnanců školy. Všem, kteří se podíleli na zavládnutí náročných cílů ve školním roce 

2012/13, touto cestou děkuji a přeji  pevné zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.    Zpráva o činnosti organizace 
 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 24. 9. 2009. 

 

1.      Charakteristika školy 
 

1.1.    Název organizace 

 
          Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:   Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

Právní forma:  Příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb. 

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj 

Právní forma:  Kraj, IČ 70890366 

Adresa:   Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 

IZO:    610100530 

IČ   :    69457930     

 

 

1.2.     Kontakty 

 

1.2.1.  Ředitel školy 

 
   Ing. Jiří Svoboda, Farní 346, 332 09 Štěnovice 
 

1.2.2.  Zástupci ředitele 

 
   Mgr. Jan Šulc  tel.: 377 520 253, kl. 215, 737 433 288 

   Ing. Irena Nováková  tel.: 377 520 253, kl. 144, 737 157 901 

   Ing. Jaroslav Kašpar tel:. 377 822 314 

   Ing. Vladimír Baxa  tel.: 603 510 400 

   Mgr. Jan Mojžíš – DM        tel.: 377 521 294, kl. 221, 603 436 808 
   

 

telefon:   377 520 253, 377 822 310 

fax:         377 532 431, 377 444 869 

 

e-mail:     dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

www stránky: www.dopskopl.cz 

 

 

 

 

 

mailto:dopskopl@dopskopl.cz
mailto:skola@dopskopl-kr.cz


1.3.   Datum posledního zařazení do rejstříku škol a uskutečněné změny  

 v síti  školy za hodnocený školní rok 
 

Zařazení dnem 26. 4. 2006 z rozhodnutí MŠMT č. j. 38224/2005-21 a dále z rozhodnutí      

KÚ Plzeňského kraje č. j. ŠMS/4464/07 s účinností od 21. 6. 2007. 

 

 

1.4.    Vzdělávací program ( programy) školy:  

1.4.1. Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. - 4. ročník): 

(výuka probíhá dle RVP) 

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a opravy vozidel 

2. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením: 

- letecká doprava 

- silniční doprava 

- logistika 

- dopravní služby v EU  

- zasilatelství (jen 4. ročník) 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

- výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb  

( jen 3. a 4. ročník) 

4.       39-41-L/01 Autotronik 

 

 

1.4.2. Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. - 3. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1. 23-55-H/02 Karosář 

2. 23-61-H/01 Autolakýrník 

3. 23-68-H/01        Mechanik opravář motorových vozidel 

4. 33-59-H/01 Čalouník 

5. 37-52-H/01 Železničář 

6 

 

 

1.4.3. Nástavbový obor vzdělávání zakončený  maturitní zkouškou 

            (1 a 2. ročník)  (výuka probíhá dle RVP) 

 

1.  64–41–L/51           Podnikání (denní  nástavbové studium) 

 

 

 

 

 



1.4.4. Vzdělávací program školy, přehled studijních plánů školy 

 
Třídy: PLD1, PLG 1,  PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, PDZ4, PLD4,   

          PLG4, PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle  ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného         

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností    

od 1. 9. 2008 

 

 

Třídy:  DP1, DP2A, DP2B, DP3A, DP3B, DP4A, DP4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného          

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností   

od 1. 9. 2007 

 
 

Třídy:  MEK1, MPP1, MEK2, MPP2, MEK3, MPV3, MEK4, MPV4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností                

od 1. 9. 2007 

 

 
Třídy: AT1A, AT1B, AT2A, AT2B, AT3A, AT3B, AT4A, AT4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 (1. 9. 2011) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

na základě  RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 8. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: A1A, A1B, A2, AZ2, A3A, A3B 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného                

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

  

 

Třídy: K2, K3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

KAROSÁŘ 23–55–H/02  

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

 

 



 

Třídy: CLZ1, CL2 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33–59–H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Čalouník, vypracovaného na základě  

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: CLZ1,CL2, LZ3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: CLZ1, AZ2, LZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37–52–H/01  

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Železničář vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: N1, N2 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

PODNIKÁNÍ (denní  nástavbové studium) 64–41–L/51  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2010  podle ŠVP Podnikání vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 6. 5. 2009  pod č.j. 9325/2009-23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



1.5. Součásti školy  

 

 

 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední  škola  110100549 2080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 2000 

 

 

 

1.5.1. Kapacita součástí školy  

 

 

Název součásti 

 

Kapacita 

součásti 

 

Počet 

uživatelů 

celkem 

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků 

SPŠD) 

 

Počet cizích 

uživatelů 

(žáků 

jiných škol) 

Počet 

pracovníků 

součásti 

celkem 

fyzický 

průměrný 

stav 

* 

Z toho 

počet 

pracovníků

přepočtený 

průměrný 

stav 

Střední škola 2080 1348 1348 0 161 149 

DM 819 469 121 348 34 34 

Školní jídelna 2000 1732  742 651 20 20 

* počet uveden včetně pracovníků hospodářské činnosti 

 

 

 

1.5.2. Místa poskytovaného vzdělávání 
 
Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.    Počty tříd a žáků  

 

 

 

Kód a název oboru      

Počet žáků 

ve všech 

formách 

studia 

Z toho počet 

žáků 

denního 

studia 

 

        

 

Počet 

tříd 

** 

 

Prům. 

počet 

žáků  

na třídu 

*** k 

30.9. 

2012 

* 

k 

30.6. 

2013 

 

k 

30.9. 

2012 

* 

k 

30.6. 

2013 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 213 152 213 152 8,00 26,62 

23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a 

                    opravy vozidel 
166 125 166 125 7,00 23,71 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 374 244 374 244 13,00 28,76 

39-41-L/01  Autotronik 210 160 210 160 8,00 26,25 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
179 118 179 118 5,61 31,90 

23-55-H/02  Karosář 59 32 59 32 2,00 29,50 

23-61-H/01  Autolakýrník 45 26 45 26 1,77 25,42 

33-59-H/01  Čalouník 17 12 17 12 0,62 27,41 

37-52-H/01  Železničář 30 23 30 23 1,00 30,00 

64-41-L/51  Podnikání 55 31 55 31 2,00 27,50 

celkem  1348 923 1348 923 49,00 27,51 

  

*      počet uveden k  30. 6. 2013 (bez závěrečných ročníků) 

**    počet tříd uveden k 30. 9. 2012 

***  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2012 

 

 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2013) 
 

Počet pracovníků 
celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 
pedagogických 

prac. 
fyzický /přepočtený 

Počet pedagog. 
prac. se 

vzděláním 
VŠ/SŠ 

Průměrná 

délka 
pedagog. praxe 

/za všechny 
pedagog. prac./ 

Počet pedagogických 
pracovníků 

splňujících 
pedagogickou 

způsobilost 

215   /   203 146   /    138 97  /   49 24 134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.   Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagog. 

pracovník 

– číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor 

aprobace, DPS 

 

Věk 

Roků 

pedagog. 

praxe 

7011 ředitel školy 1.000 VŠ, prov. a ekonom.želez.dopr., DPS 65 32 

7033 zástupce ředitele 1.000 VŠ, ekon.dopravy a spojů, DPS 47 18 

403 zástupce ředitele 1.000 VŠ, stroje a zařízení, DPS 52 25 

13003 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF, MAT,TEV 65 40 

602 zástupce ředitele 1.000 VŠ, elektrotech., DPS 56 30 

20001 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF,učitelství odb.předm. 60 35 

12627 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,DEJ 47 23 

7025 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ČJ, NJ 39 7 

307 učitel  VVP 1.000 VŠ, PF – ČJ,ON 38 11 

13514 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, CJL,OBN 46 20 

433 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, Ma-Che 28 3 

28288 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik.ekonom. 54 29 

7046 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, CEJ, DEJ 45 15 

256 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,CHEM, NEJ 53 20 

7009 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,ZEM,ANJ 53 25 

373 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, M, F 31 5 

7017 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN 57 31 

376 učitel  VVP 0.953 USV-gymnázium 55 13 

438 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN, studium vých.poradců 49 18 

402           učitel VVP 0,762 VŠ-PF, TEV,ZEM 67 33 

15136 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,NEJ 60 34 

10308 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,FYZ 43 17 

331 učitel  VVP 0,619 VŠ-PF, NEJ 60 34 

10001 učitel VVP 1.000 VŠ-PF obchod,služby 37 15 

7041 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,AJN pro 2 st.ZŠ 38 13 

7018 učitel VVP. 0.476 VŠ- M-F fak.UJEP, MAT,FYZ 65 36 

305 učitel VVP 0.810 VŠ-PF, AJ-NJ 37 7 

406 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,OBN 51 24 

352 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,CJ,AJ 29 6 

7037 učitel VVP 0.571 VŠ-PF, RUJ, ZEM, st.zk. NEJ 52 23 

12630 učitel VVP 0,524 VŠ-PF,RJ,D,FJ 47 23 

7062 učitel VVP 1,000 VŠ-PF,RUJ,TV,NEJ pro 2.st.ZŠ 57 27 

10092 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, zákl.tech. 51 21 

338 učitel  VVP 1.000 VŠ-PF,RJ,D, AJ 49 16 

436 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, informatika, geografie 28 2 

401 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, FY,VYP 34 10 

7022 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, OBN, TEV 46 20 

12271 učitel VVP 0,714 VŠ-PF, RUJ,NEJ 59 34 

12283 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, TEV, geografie 62 37 

10310 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,NEJ 48 18 

7003 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,OBN,ZČU-stu.metod.prevence 53 26 

411 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, FYZ 57 29 

10125 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ZT,MAT 51 25 

7036 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, st.zk. ANJ 48 20 

332 učitel VVP 1.000 VŠ-FF ZČU, politologie, DPS 32 6 

7051 učitel VVP 1,000 VŠ-PF ZČU, NEJ pro 2.st.ZŠ 37 5 

478 učitel VVP 0,667 VŠ-PF ZČU učitelst. pro 1.st,rozšíření o AJ 43 17 

457 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření  o ANJ 52 26 

10143 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,TEV,ANJ 55 30 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,DEJ,NEJ 46 20 

432 učitel VVP 1.000 VŠ, silnoproud.elektrotech., DPS 46 21 



308 učitel  VVP 1.000 VŠ, UK – TV  56 25 

10933 učitel VVP 1.000 VŠ, PF, TV,OV,ZČUstud.pro vých.poradce 49 22 

300 učitel odb.předm. 1 000 Bc-Podniková ekonomika a management 34 6 

302 učitel odb.předm. 1 000 VŠ-ekonom. a říz.stroj.výroby, DPS 51 24 

7054 učitel odb.předm. 1.000 
VŠ, ekonom.a říz.stroj.výr., DPS,KCVJ-

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 hod 
48 20 

306 učitel odb.předm. 0,905 VŠ, stroj. Technologie, DPS 63 7 

7016 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, vojenská-prov.kol.a pás.techn., DPS 54 26 

7063 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, VŠSE-stroj.technolog., DPS 61 25 

7004       učitel odb.předm. 0.238 VŠ, strojír.technologie, DPS 67 42 

10840 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, vojenská-tank.a automobilní, DPS 51 25 

454 učitel odb.předm. 1.000 VŠ,strojír.technologie, ČVÚT-ped.způsob. 50 9 

430 učitel odb.předm. 1,000 VŠ,strojír.technologie, DPS 51 3 

458 učitel odb.předm. 1,000 Bc., ekonomika terciární sféry, DPS 39 10 

106 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír.technologie, DPS 57 30 

393 učitel odb.předm. 1.000 VŠ,řízení ženijní zabezp.boje, DPS 50 14 

28047 učitel odb.předm. 1.000 
VŠ, fytotechn., DPS, spec.st. koordinátor 

EVVO 
55 26 

7029 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír.technologie, DPS 49 21 

252 učitel odb.předm. 1.000 Bc, zahradn., DPS 44 13 

13550 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon.dopr. a spojů, DPS 57 33 

407 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, stojír.technologie, DPS 57 29 

20001       učitel odb.předm. 0.286 VŠ-PF, učitelství odb. předm. 60 35 

7001 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, silnoproud.elektrotechnika, DPS 61 35 

7060 učitel odb.předm. 1.000 VŠ-zeměd.-fytotech. 59 18 

312         učitel odb.předm. 1.000 VŠ, techn. PO 69 40 

449 učitel odb.předm. 0,933 VŠ, dopravní a manipul. technika, DPS 28 2 

7057        učitel odb.předm. 0.762 VŠ, zabezp. A ozn. Tech. V dopravě, DPS 73 44 

12631 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, ekon. A řízení strojírenství, DPS 51 26 

13151 učitel odb.předm. 1.000  VŠ, oznam. A zabezp.tech., DPS 53 28 

273 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. Zeměděl.,  DPS 55 24 

359 učitel odb.předm. 0,476 VŠ  voj., provoz kol. a pás. techn., DPS 61 39 

336 učitel odb.předm. 1.000 USO, SPŠ stroj.,  DPS 58 22 

10311 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon.siln. a měst.dopr., DPS 46 17 

10300 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS 60 35 

30656 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. Zeměděl.,DPS 55 29 

13464 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS 49 24 

7032 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír. Technologie, DPS 55 29 

23013      učitel odb.předm. 0.333 VŠ, mech.zeměděl., DPS 67 42 

7010 učitel odb.předm. 1.000 VŠ-PF, MAT,FYZ 51 26 

451 učitel odb.předm. 0.286 VŠ ekon.-učitelství odb.před.ekonomických 52 25 

362 učitel odb.předm. 1.000 
VŠ-stroj., konstr. Strojů a zař., DPS,KCVJ-

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 h. 
41 18 

7038 učitel odb.předm. 1.000 ÚSO- SPŠ keramická, DPS 53 26 

13517 učitel odb.předm. 0.476 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 55 31 

13410       učitel odb.předm. 0.238 VŠ, ČVUT-fak.elektro,DPS 70 47 

7059 učitel odb.předm. 0.476 VŠ, letecký pilot,DPS 54 30 

34323 učitel odb.předm. 1.000 VS-PF, F, VT 39 19 

7020 učitel odb.předm. 0.476 VŠ, strojír.technologie, DPS 48 21 

7063 učitel prakt.vyuč. 0.078 VŠ, VŠSE-stroj.technolog., DPS 61 25 

20048 učitel prakt.vyuč. 0.597 ÚSO,  dopravní, VOB 59 31 

464 učitel prakt.vyuč. 0.448 USO, provoz autom.dopr.,VOB, DPS 59 28 

315 učitel prakt.vyuč. 1.000 ÚSO, provoz automobil.dopr., DPS 62 32 

18418 učitel prakt.vyuč. 0.750 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 64 29 

18418 učitel prakt.vyuč. 0,358 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 64 45 

203        učitel prakt.vyuč. 0.597 ÚSO, DPS 66 43 

669 učitel prakt.vyuč. 0,250 VŠ-Bc.,diagn.silnič. voz.ÚSO,VOB, DPS 40 19 

13518 učitel prakt.vyuč. 1.000 ÚSV, VOB-automech., DPS 64 40 



28427 učitel prakt.vyuč. 1.000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 56 34 

29249 učitel prakt.vyuč. 0.750 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 56 33 

29249 učitel prakt.vyuč. 0.522 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 56 33 

7060 učitel prakt.vyuč. 0,269 VŠ-zeměd.-fytotech., DPS 59 18 

465 učiel prakt.vyuč. 0,895 VŠ-PF, FY,základy techniky 45 2 

30656 učitel prakt.vyuč. 0.239 VŠ, mech. Zeměděl.,DPS 55 28 

13334 učitel prakt.vyuč. 0.625 ÚSO, strojír..,VOB, DPS 66 43 

13517 učitel prakt.vyuč. 0.895 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 55 31 

7059 učitel prakt.vyuč. 0.078 VŠ, letecký pilot,DPS 54 30 

112 vedoucí učitel OV 1.000 ÚSO, VOP, DPS 47 26 

141 učitel OV 1.000 ÚSO,VOB,DPS 57 37 

7104       učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 66 38 

135 učitel OV 1.000 ÚSO,automob.,VOB,DPS 62 41 

29160 učitel OV 0,333 USO,zem.tech.škola,DPS 74 37 

310 učitel OV 1.000 ÚSO,provoz a ekonom.železn.dopr. 65 46 

420 učitel OV 1,000 USO, SPŠD,VOB-klempíř,lakýrník, DPS 25 3 

363 učitel OV 1.000 USO, SPŠ dopr., DPS 26 5 

143 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 58 37 

669 učitel OV 0.900 VŠ-Bc.,diagn.silnič. voz.ÚSO,VOB, DPS 40 19 

488 učitel OV 1,000 USO, VOB 52 31 

351 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 52 33 

7107 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 60 36 

7108 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 59 20 

7110 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 55 31 

7111 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 65 35 

7114 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 45 24 

7115 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 58 29 

7116 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 57 20 

7117 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 54 31 

28878 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 47 28 

7153       vychovatel 0,500 ÚSO,  ekonom.,DPS 63 19 

20014 vychovatel 1.000 ÚSV,  DPS 44 17 

412 vychovatel 1,000 VŠ-PF,CJ 30 3 

20007 vychovatel 1.000 ÚSO, telekom. Technika, DPS 45 7 

20002     vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO, zdravot.,DPS 62 31 

7157 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 59 39 

437 vychovatel 1,000 VŠ-Bc., PF-Tv 28 2 

7282 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO, chovatel., DPS 50 10 

360 vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 48 23 

309 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 53 29 

7279 vychovatel 1.000 VŠ-Bc, sociál.právní,  DPS 53 25 

7277 vychovatel 1.000 ÚSO, sociál.právní, DPS 56 9 

413 vychovatel 1,000 USO, DPS vychovatelství 49 7 

7074 vychovatel 1.000 ÚSO, oděvnic.,  DPS 55 12 

417 vychovatel 0,500 USO pro MŠ,DPS 49 25 

7166 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 50 31 

7075 asistent pedagoga 1.000 US holička a kadeřn., DPS 59 12 

20012 asistent pedagoga 1.000 US holička a kadeřn., DPS 59 20 

7071 asistent pedagoga 1.000 US prodavačka, DPS 62 23 

285 asistent pedagoga 1.000 USO, DPS 53 8 

 

 

 

 

 
 

 



2.2.   Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

3.       Údaje o přijímacím řízení  

 

 

3.1.1. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia 

          (bez nástavbového studia) 

 

  

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých 

celkem 

* 

 

 Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

nepřijetí   

ke studiu 

Počet žáků přijatých 

do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 
1. kolo 

PŘ 
2. kolo 

PŘ 

Střední škola    393 22 419 55 73 

*  počty přijatých žáků jsou uvedeny včetně žáků, kteří nenastoupili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast vzdělávání Počet akcí 
Počet 

pracovníků 
Náklady (Kč) 

Vedoucích pracovníků (ředitel,zástupci) 2 2  2.088,00     

V oblasti cizích jazyků 3 2             2.940,00     

K prohloubení odbornosti (vychovatelé)  0 0                     0,00       

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 1 1             2.200,00     

K prohloubení odbornosti (učitelé) 36 19           31.074,00     

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 2 1                780,00     

Školení v rámci projektu "Šablony" 4 4           11.840,00     

Celkem 48 29           50.922,00     



3.1.2. Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v ostatních formách  studia  

 
           

 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých 

celkem 

 

Počet podaných 

odvolání proti 

nepřijetí  

ke studiu 

Počet žáků 

přijatých do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 
1. kolo 

př. říz. 

2. kolo 

př. říz. 

Střední škola  0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 

 
 

 

3.2.    Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání denního  

           studia, včetně nástavbového studia 
 

 

*    počty přijatých žáků jsou uvedeny včetně žáků, kteří nenastoupili  

** víceoborové třídy jsou označeny  zvoleným symbolem 

 
 

 
 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

(včetně 

přijatých 

na odvolání) 

* 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

*  * 
Z toho 

více- 
oborové 

třídy 

1. 

kolo 
PŘ 

2. 

kolo 
PŘ 

23-45-M/01  Dopravní prostředky 40 3 35 2 1  

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
117 13 115 17 3  

41-45-M/01 Mechanizace a služby 66 4 66 2 2  

39-41-L/01  Autotronik 52 0 52 0 2  

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
85 2 87 25 2  

23-55-H/02  Karosář 9 0 9 0 1  

23-61-H/01  Autolakýrník 16 0 16 0 0,5 *  * 
33-59-H/01  Čalouník 0 0 0 0 0  

37-52-H/01  Železničář 8 0 0 0 0,5 *  *  
64-41-L/51   Podnikání 40 0 39 9 1  

celkem 433 22 419 55 13  



 

3.3.  Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou  
 

 Počet 

absolventů 

celkem 

Podali přihlášku 

na VŠ 

Podali přihlášku 

na VOŠ 

Podali přihlášku 

na 

jiný typ školy 

Nepodali 

přihlášku 

na žádnou školu 

277 91 19 18 149 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

Počet absolventů celkem 
Podali přihlášku na SŠ – obor s maturitou, 

včetně NS 

109 24 

 

 

 

 

 

4.       Výsledky výchovy a vzdělávání   

   

4.1. Prospěch žáků  
  

Prospěch žáků celkem 

(včetně závěrečných ročníků) 

Počet žáků 

1. pololetí 
% 

  

Počet žáků 

2. pololetí 

 

% 

Žáci celkem     1 319 100 1 291 100 

Prospěli s vyznamenáním 34 2,58 38 2,94 

Prospěli 824 62,47 1 165 90,24 

Neprospěli 389 29,49 84 6,51 

Nehodnoceni 69 5,23 0 0,00 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0,00 0 0,00 

Neklasifikováni 3 0,23 4 0,31 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(žádost zákonného zástupce) 
36 2,72 33 2,55 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 

 

  

součást – kód a název 

oboru 

 

žáci, 

konající 

mat. a záv. 

zkoušky 

celkem 

 

prospěli s 

vyznamenáním 

 

 

prospěli 

 

 

neprospěli 

konali zkoušku 

v náhradním 

nebo opravném  

termínu 

Maturitní  zkouška      

64-41-L/51 Podnikání 20 0 16 4 9 
41-45-M/01  

Mechanizace a služby 
42 0 29 13 19 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
123 4 106 13 47 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
35 1 23 11 19 

39-41-L/01 Autotronik 57 3 43 11 16 

celkem 277 8 217 52 110 

Absolutorium 0 0 0 0 0 

celkem 0 0 0 0 0 

Závěrečná zkouška      
23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
60 2 56 2 12 

23-55-H/02  Karosář 26 0 23 3 12 
37-52-H/01  Železničář 6 1 5 0 0 
33-59-H/01 Čalouník 0 0 0 0 0 
23-61-H/01 Autolakýrník 17 0 17 0 3 

celkem 109 3 101 5 27 

 

 

 

 

4.3.   Chování a docházka žáků – jen za denní formu studia  

 

Pololetí 

Počet 

žáků 

celkem 

 

Počet vyuč. h. 

- omluvená 

absence 

Průměr 

oml. 

hodin 
na žáka 

Počet vyuč. 

hodin - 

neomluvená 

absence 

Průměr 

neomluv. 

hodin 
na žáka 

Počet žáků, 

kterým byl 

udělen 
2. stupeň            

z chování 

Počet žáků, 

kterým byl 

udělen 
3. stupeň 
z chování 

1. 1 319 122 988 93,24 3 477 2,63 68 24 

2. 1 291 103 939 80,51 2 138 1,65 51 21 

 

 

 



4.4.   Údaje o integrovaných žácích 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 1 1. ročník 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 1 1. ročník 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými  poruchami učení 32 

      14 žáků  - 1. ročník 

        8 žáků   - 2. ročník 

        9 žáků   - 3. ročník 

        1 žák     - 4. ročník 

 

 

4.5.    Hodnocení výsledků výchovného poradenství a koordinátorů 

 
4.5.1.  Zpráva výchovné poradkyně – Mgr. Hany Žižkové – Karlovarská 

 
Činnost výchovného poradce spočívá v činnosti metodické, informační, koordinační a 

poradenské. Práce výchovného poradce byla v souladu se Školským zákonem                          

č. 561/2004 Sb., s vyhláškou č. 72/2005 Sb. O poskytováních poradenských služeb, 

s vyhláškou č. 73/2005 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Ve škole jsou k dispozici nástěnky, obsahující důležité telefony, propagační materiály 

a informace výchovného poradce. Ve škole je instalována schránka důvěry, na kterou byli 

žáci i vyučující upozorněni. S náplní práce výchovného poradce byli žáci seznámeni               

na nástěnce a prostřednictvím třídních učitelů ve třídách. S žáky 1. ročníků jsem se seznámila  

osobně na začátku školního roku a informovala jsem je, jak a kde mohou získat odbornou 

pomoc, radu nebo konzultaci. 

 Ve škole máme k dispozici kancelář pro výchovného poradce a metodika prevence. 

V této místnosti mohou nerušeně probíhat jednání se žáky a rodiči. 

 

Výchovné poradenství má dvě oblasti: 

 

1.Výchovnou a vzdělávací 

Pro žáky 1. ročníků jsme v letošním školním roce uspořádali v září dvoudenní 

adaptační kurzy v rekreačním středisku „ Máj“ v Plasích. Tam měli žáci možnost poznat lépe 

svoje nové spolužáky, ale i své třídní učitele. Tuto formu začátku nového školního roku 

ocenili nejen žáci, ale i třídní učitelé 1. ročníků. 

 Ve spolupráci s třídními učiteli  a metodikem prevence  byla řešena neomluvená 

absence žáků. Dále pak probíhala ve spolupráci VP, TU, ZŘ a rodičů správní jednání               

o podmíněném vyloučení. U žáků, kteří byli podmíněně vyloučeni, byla následně prováděna 

další kontrola docházky a chování. Uskutečnilo se setkání vedení školy, výchovné poradkyně 

a metodičky prevence nežádoucích jevů se zástupci tříd. Tato setkání jsou přínosem jak        

pro žáky, tak pro vedení školy. 

            V průběhu roku probíhaly konzultace s pedagogy v případech problémů se třídou. 

Byla věnována pozornost žákům, kteří mají specifickou poruchu učení. Dvacet tři žáků se 

vzdělávalo podle  individuálního vzdělávacího plánu. Sledovala jsem jejich prospěch a 

dodržování doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro práci s těmito žáky.  



 Poskytovala jsem konzultace žákům, kteří měli potíže se studiem. Některým byla 

doporučena pomoc pedagogicko-psychologické poradny. 

 

2. Kariérové poradenství 

 Náplní práce byly konzultace při přestupech žáků na jiný obor nebo na jinou školu      

při nevhodně zvoleném oboru.  

 Žákům 4. ročníků jsem průběžně poskytovala informace, nabídky dalšího vzdělávání – 

nástavbové studium, VŠ a VOŠ studium. Proběhlo také setkání žáků se zástupci Západočeské 

univerzity. Tam byli žáci seznámeni s možností studia na této fakultě.  

Probíhaly individuální konzultace s žáky při výběru vysoké školy a poradenství                     

při vyplňování přihlášek.  

 Žáci měli možnost vypůjčit si materiály se seznamy požadovaných škol. Zároveň jsem 

do všech 4. ročníků rozdávala informační letáky s tématy týkajícími se nabídky možností 

studia a přípravy na přijímací zkoušky.  

             Pro 4. ročníky byly zajištěny besedy na Úřadu práce a besedy se zástupci Eurocentra 

Plzeň.  Obě besedy splnily svůj účel a byly pro žáky přínosem. 

  Na internetových stránkách školy jsme pro žáky umístili informace týkající se jejich 

dalšího vzdělávání a rady jak postupovat po ukončení školy při hledání zaměstnání. 

 

Hlavní úkoly, na které bych se chtěla v příštích letech zaměřit: 

 

1. Bezproblémová integrace žáků ZŠ do SŠ 

 Při přechodu žáků ze základní školy se  velmi často stává, že mají potíže s adaptací 

v novém kolektivu a problémy s novým učivem. Častým jevem je také to, že se žáci neumí 

správně učit. V průběhu školního roku  bych  chtěla ve spolupráci s třídními učiteli 

zmapovat problémové žáky, zjistit, jaké mají potíže, a individuálními konzultacemi se pokusit 

o zlepšení situace, respektive tyto problémy úplně odstranit. Problémy se týkají nejen 

prospěchu, ale i absence. 
 

2. Neomluvené hodiny 

 I nadále budu spolupracovat  s třídními učiteli, požadovat informace o žácích, kteří 

vykazují dlouhodobě velkou absenci a také požadovat informace o těch žácích, kteří mají 

absenci neomluvenou. Pravidelně s těmito žáky jednat, zjistit příčiny jejich špatné docházky   

a snažit se situaci zlepšit. 
 

3. Kariérové poradenství 

 Základní informace o možnostech studia a vzdělávání umístit na nástěnku výchovného 

poradce, na webové stránky školy a distribuovat informační letáky o studiu do jednotlivých 

tříd 4. ročníků. Se zájemci individuálně konzultovat možnosti jejich dalšího studia a 

vzdělávání. Zajistit besedy na úřadu práce, besedy se zástupci Eurocentra Plzeň a setkání 

zástupců vysokých škol  s našimi žáky. 

 

4. Specifické poruchy učení 
 Zmapování situace, rozčlenění žáků podle druhů specifických poruch učení                  

a individuálním jednáním doporučit spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou. 

 

5. Spolupráce s metodikem prevence nežádoucích jevů 

 

 

 



4.5.2. Zpráva metodičky prevence – Mgr. Bohumily Pytlíkové – Karlovarská 

 
V práci metodika jsem se řídila Minimálním  preventivním programem a plány           

na školní rok 2012/2013, s přihlédnutím k platným vyhláškám, školnímu řádu atd.                 

            Na začátku školního roku byl sestaven aktuální Minimální preventivní program, a to 

na základě vyhlášek a zákonů o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních. Byly obnoveny nástěnky, kde mohou studenti získat základní informace o náplni 

práce jak metodika prevence, tak výchovného poradce, jejich konzultačních  hodinách, dále 

pak důležité kontaktní adresy. Nástěnky byly v průběhu školního roku dle potřeby 

aktualizovány. 

            Pro žáky 1. ročníků jsem připravila sadu propagačních materiálů. Ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní a zástupkyní ředitele, Ing. Novákovou, jsme  připravily podklady        

pro mimořádné třídní aktivy v 1. ročnících  konané 11. září 2012. Jednalo se o preventivní 

setkání třídních učitelů s rodiči nově nastupujících žáků, kde byli seznámeni s chodem školy, 

způsoby omlouvání, řešení případných problémů apod.  

            Dle zájmu třídních učitelů 1. ročníků se během měsíce září uskutečnily adaptační 

programy, kde se mohou  žáci navzájem lépe poznávat. Kromě toho  jsou přínosem                   

i pro samotné třídní učitele. Pro třídy PSD1 a MPP1 jsem připravila jednodenní program 

společně  s výchovnou poradkyní. Pro třídy PLG1, PLD1 a MEK1 si třídní učitelé připravili 

dvoudenní program, který se uskutečnil 18. a 19. září 2012 v Plasích. 

 

Během školního roku se uskutečnily tyto preventivní programy: 

              V rámci  projektu Plzeň – Bezpečné město bylo možné během října a listopadu 

realizovat pro žáky 1. a 2. ročníků besedy na téma kriminalita mládeže, mimo jiné                    

i v souvislosti s drogovou závislostí. Cílem besedy bylo, aby si žáci uvědomili svoji míru 

trestní odpovědnosti.  

              Na základě zájmu žáků se v pěti třídách 1. a 2. ročníků  během měsíce února 

uskutečnily besedy o zdravém životním stylu, poruchách příjmu potravy. Uskutečnily se díky 

projektu Zdravý Plzeňský kraj. 

              V rámci multikulturní výchovy, jako vhodné doplnění výuky občanské a právní 

nauky, byly v lednu-únoru pro žáky 3. ročníků připraveny besedy týkající se uprchlictví, 

migrace, azylového řízení. Besedy pro nás připravila Charita Plzeň a zúčastnili se jich kromě 

odborných lektorů i cizinci, kteří přiblížili okolnosti odchodu ze zemí původu a zkušenosti se 

svou integrací v ČR. 

              I v letošním roce pokračovala spolupráce s  manažery projektu Plzeň – Bezpečné 

město a  Projektu dobrovolnické služby. Dvojice našich žáků - dopravních asistentů - mají    

ve své patronaci vybrané frekventované přechody a přispívají tak k bezpečnosti dětí cestou  

do školy.   

              Během školního roku jsem se zúčastnila několika setkání metodiků prevence v PPP 

Plzeň. Přínosné bylo zejména setkání  metodiků s pracovníky OSPOD a Policií ČR, kde jsme 

projednávali společný postup při řešení problémových dětí. 11. dubna 2013 se uskutečnil 

seminář metodiků a ředitelů středních škol Plzeňského kraje, jehož cílem mělo být seznámit 

zřizovatele s našimi problémy, zkušenostmi. 

Během školního roku jsme společně s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Žižkovou a             

ve spolupráci s třídními učiteli nebo vychovateli řešili řadu kázeňských přestupků žáků, 

záškoláctví apod. Žáky jsme si zvali na výchovnou komisi a snažili se s nimi řešit jejich 

problémy. Bohužel problémových žáků přibývá, jak dokládá evidence výchovné poradkyně.  

 

 



V letošním školním roce jsme ale nezaznamenali závažnější přestupky, které by bylo 

nutné řešit s Policií ČR. I v letošním školním roce jsem se více zaměřila  na individuální práci 

s problémovými žáky, případné problémy jsme řešili společně s  třídními učiteli, vychovateli 

nebo rodiči.  

           V následujícím školním roce bych ráda využila některé osvědčené lektory nebo 

preventivní aktivity, ale stále častěji se setkávám s problémy v oblasti financování takovýchto 

aktivit. Jen těžko lze plánovat, protože vše je závislé na momentální nabídce a možnostech 

jednotlivých subjektů. 

 

 

4.4.3. Zpráva výchovné poradkyně – Mgr. Blanky Havlíčkové – Křimice 

 
A. Výchovné poradenství 

 Výchovné poradenství v místě poskytovaného vzdělání v Křimicích bylo poskytováno 

pro osm studijních tříd autotroniků (1. až  4. ročník), dvě třídy nástavbového studia oboru  

podnikání a pro jedenáct  tříd oborů s výučním listem, celkem 21 tříd a 613 žáků, z nichž je             

37 dívek.                                                                                                           

Poradenství bylo poskytováno ve dvou oblastech: poradenství v oblasti výchovy a 

vzdělávání a kariérové poradenství. Uskutečňovalo se v souladu se Školským zákonem           

č. 561/2004 Sb., podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb                

ve školách a v jejím novém znění č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a v jejím novém znění č. 147/2011 Sb.,                  

podle koncepce poradenských služeb ve škole č. j. 27 317/2004-24, plánu práce na školní rok 

a v souladu s náplní práce výchovného poradce zpracovanou ředitelem školy. 

Práce výchovného poradce probíhala v oblastech: 

a) metodická informační činnost 

 Zahrnuje pomoc třídním učitelům formou konzultací při řešení problémů ve třídě           

i s jednotlivými žáky. V září byli všichni žáci prvních ročníků seznámeni s náplní práce 

výchovného poradce na střední škole, byly jim nabídnuty konzultace ve škole a informace      

o tom, ve kterých zařízeních je možné vyhledat další odbornou pomoc při problémech.  

  Průběžně byly využívány diagnostické metody pro zjišťování vztahů ve třídách, další 

dotazníky byly zaměřené na studijní návyky, popř. vztažené ke konkrétním problémům         

ve třídách. Získané informace byly východiskem pro práci třídních učitelů, učitelů odborného 

výcviku, seznámeni s nimi byli žáci i rodiče. Žákům studijních tříd byly průběžně 

poskytovány základní informace o průběhu státních maturit a o změnách, které jsou aktuální 

pro letošní školní rok.  Se změnami a platnou legislativou v oblasti poradenství jsou učitelé 

seznamováni  na internetových stránkách školy ve složce výchovný poradce. 

  K vzájemné informovanosti vedení školy a žáků přispívají pravidelná setkání 

zástupců tříd s vedením školy, která proběhla 31. října 2012,  7. listopadu 2012,                   

10. dubna 2013  a 17. dubna 2013.  

b) práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy 

 Zahrnuje pravidelné sledování prospěchu žáků v jednotlivých třídách, při neprospěchu 

z více předmětů jsou žáci zváni na opakované konzultace a pravidelně je sledováno, jaký 

prospěch vykazují. V této péči bylo přibližně 40 žáků. Nikdo z nich nevyhledal další  pomoc 

v odborném zařízení. Na konzultace jsou zváni i žáci se specifickými poruchami učení a jsou 

jim doporučovány postupy, které usnadňují zvládnutí učiva.  



V letošním roce bylo v  evidenci výchovného poradce 38 žáků, kteří doložili zprávu 

z vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou. Jedenáct z nich mělo doporučenou 

individuální integraci, a tak byl pro ně vypracován individuální vzdělávací plán. 

 Náplní práce poradce je hlavně předcházet výukovým problémům, proto jsou žáci 

prvních ročníků poučeni o způsobu studia na střední škole a na konci studia seznámeni 

s postupy, které zajistí efektivní přípravu k závěrečným a maturitním zkouškám.  

V oblasti výchovných problémů byla nejčastěji projednávána docházka žáků do školy, 

problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole, dlouhodobá opakovaná péče byla věnována       

osmi žákům. Vysoká neomluvená absence byla řešena při správních řízeních s podmíněným 

vyloučením ze studia. Těch bylo v letošním školním roce 32. Další správní řízení byla 

z důvodu kouření v areálu školy včetně elektronických cigaret – šest, čtyři správních řízení 

z důvodu hrubého a vulgárního jednání s vyučujícím, pět správních řízení z důvodu 

závažného opakovaného porušování školního řádu a dvě správní řízení z důvodu porušení 

řádu Domova mládeže.  Celkový počet správních řízení je tedy  49, což je pokles v porovnání 

s předchozím školním rokem.   

 Další pomoc vyžadovali žáci, kteří přestupovali na jiný obor vzdělání, nebo 

přestupovali na jinou školu. 

c) specifické oblasti práce 

 Prolínají se s prací metodika prevence a jsou sledovány projevy zneužívání 

návykových látek, vandalismu, brutality, šikanování, rasismu apod. Projevy šikanování 

v počátečním stadiu byly zaznamenány ve dvou třídách, řešeny byly osobními pohovory 

s žáky tříd.  

d) kariérové poradenství 

 Má několik rovin: pro žáky, kteří chtějí studovat na naší škole – osobní předávání 

informací, telefonické konzultace, informace při dni otevřených dveří, při změnách oboru 

vzdělání, probíhají průběžně po celý školní rok. 

 Další rovinu tvoří poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání                  

na nástavbovém studiu (pro absolventy oborů s výučním listem) a o možnostech získání 

dalšího výučního listu ve zkrácením studiu. Ve všech třetích ročnících proběhly na toto téma 

v lednu besedy. 

Pro absolventy oborů autotronik a podnikání jsou poskytovány konzultace                      

o pomaturitním jazykovém studiu, studiu na VOŠ a  VŠ. 

 Průběžně jsou žákům předávány publikace o dalším vzdělávání, nabídky škol, 

zprostředkovány besedy se zástupci škol (ZČU, jazykové školy), nebo v Eurocentru v Plzni. 

V průběhu celého druhého pololetí byla poskytována pomoc při vyplňování přihlášek 

k dalšímu studiu a probíhaly individuální konzultace o vhodnosti dalšího studia. 

 V dubnu se všechny končící ročníky oborů s výučním listem i s maturitním 

vysvědčením zúčastnily besed na Úřadu práce v Plzni. 

 Na nástěnce výchovného poradenství byly průběžně vedle informací k dalšímu studiu 

zveřejňovány nabídky volných pracovních míst v nejrůznějších firmách. 

Další činností výchovného poradce v průběhu školního roku bylo setkání výchovných 

poradců v Pedagogicko–psychologické poradně v Plzni a v červnu účast na Dni výchovných 

poradců, kterou jako akreditovaný vzdělávací program pořádalo KCVJŠ  Plzeň. 

 

B. Primární prevence 

 Činnost metodika prevence probíhala v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb.                  

o poskytování poradenských služeb ve školách novelizovanou vyhláškou č. 116/2011 Sb., 

podle školní preventivní strategie, náplně práce metodika prevence a v souladu s metodickými 

pokyny MŠMT pro prevenci rizikového chování. 



 V souladu s těmito dokumenty byl vytvořen plán práce metodika a Minimální 

preventivní program na školní rok. Program vymezil hlavní témata prevence: prevence 

kouření, alkoholismu, drogové závislosti, šikany, kriminality a delikvence, záškoláctví, 

rizikového sexuálního chování, virtuálních drog a xenofobie a rasismu. Snahou metodika 

spolu s učiteli je snižovat počet výše uvedených jevů ve škole, působit preventivně ve všech 

oblastech na jednotlivé žáky při osobním jednání i na celé kolektivy tříd při výuce. Většina 

učitelů mi sděluje své poznatky o rizikovém chování žáků a společně domlouváme vhodné 

způsoby řešení problémů a jednáme s rodiči žáků. 

  Pro preventivní působení jsou vybrána vhodná témata z osnov jednotlivých předmětů 

a prevence je začleněna v ŠVP.  Preventivní působení na žáky začalo již první týden v září, 

první ročníky měly dva dny adaptační kurz s třídními učiteli, na který jsem jim připravila 

nejrůznější hry a aktivity do učeben i ven. V průběhu roku dělali žáci testy na alkoholové a 

nealkoholové drogy a diskutovali o této problematice. Dále vyplňovali dva dotazníky 

zaměřené hlavně na vztahy ve třídě a na výskyt šikanování. 

 Preventivní působení pedagogů doplnily semináře Stereotýpek v nás: Interkulturním 

vzděláváním a prožitkem k toleranci. Semináře byly vždy pro jednu třídu  prvních ročníků a 

vedle českého lektora byl přítomen i cizinec. Žáci tak měli možnost seznámení se s cizí 

kulturou  i možnost zjistit, jak se žije cizincům u nás. S domlouváním a organizováním 

dalších besed byl letos problém, protože některé organizace neměly volné kapacity, ukončily 

různé projekty pro školy, na které získávaly granty, a nebo odřekly již domluvené besedy. 

Stále více besed je také placených a pro žáky by znamenaly zvýšené vydání.  

Proto jsem začala ve druhém pololetí používat pro prevenci výukové videoklipy spolu 

s metodikou, které vytvořila společnost AntiXeno a obsahují čtyři témata: a) tolerance názorů, 

potlačování xenofobie a šikany, b) boj s nacionalismem, potlačování rasismu, c) znalost 

lidských práv, d) násilí, delikvence, vandalismus. Všechna témata zpracovalo několik škol 

Libereckého a Pardubického kraje, jsou ve školách vyzkoušené , a proto vidím v jejich využití 

možnost, jak v příštím roce zpestřit preventivní působení. 

 Pozitivní v letošním roce bylo to, že nemusela být do školy přizvána Policie ČR 

k řešení případu, který by vykazoval znaky trestného činu. Ve škole se sice ve dvou třídách 

začaly objevovat příznaky šikany, po řešení a rozhovory s žáky došlo ke zlepšení situace. Obě 

tyto třídy budu více sledovat i v příštím roce. 

 Pro pedagogy jsem všechny důležité dokumenty k prevenci uložila na serverové 

nástěnce a jsou průběžně aktualizovány, pro žáky jsou potřebné informace a kontakty 

k dispozici na nástěnce ve škole.    

 

   

4.5.4. Zpráva učitele - metodika ICT – Mgr. Romana Roubala a správce  

           sítě Ing. Jana Princla – Karlovarská 

 
Vzhledem k nedostačujícím finančním prostředkům investovaným do ICT jsme nebyli 

schopni realizovat většinu záměrů z roku 2011/12. Týká se to zejména vybavení učeben, kde 

jsme byli nuceni zakoupit pouze REPASOVANOU techniku (např. PC3) se všemi jejími 

nevýhodami.  

Zprovoznili jsme již sedmou  PC učebnu (A18) bohužel s rovněž repasovanými PC a 

monitory. Dále pokračuje výměna starých počítačů v kabinetech učitelů, kde jsou 

nahrazovány již nepodporované Windows XP novějšími moderními Windows 7.  

Dále jsme zajistili implementaci ICT vybavení z projektu šablony (instalace všech notebooků, 

které byly dodány bez nainstalovaného OS a programového vybavení) a v kooperaci ze sekcí 

údržby jsme zajistili montáž 25 dataprojektorů do kmenových učeben.  

 



V nejbližší době se uskuteční významná rekonstrukce celé sítě v pavilonech A i B, 

pokrývající výměnu všech aktivních prvků, páteřní kabeláže, nové propojení do pavilonu B a 

rekonstrukce sítě, nové zalištování v některých PC učebnách a pokrytí areálu Wifi technologií 

(bezdrátové připojení do sítě). Za tímto účelem jsme připravili technickou část podkladů       

pro výběrové řízení na zmiňovanou rekonstrukci.  

Po domluvě s poskytovatelem byla navýšena přenosová rychlost na 20 Mbps a 

plánujeme další navýšení až na 100 Mbps. 

Stávající síťový operační systém – MS Windows Server 2008 R2 v 64bitové 

konfiguraci splňuje požadavky jak souborového serveru – úložiště dat, správa uživatelských 

účtů, zabezpečení dat, tak zpřístupňuje průběžnou i celkovou klasifikaci žáků na webových 

stránkách školy.  

 

V tomto okamžiku máme tedy v síti implementovány 4 servery: 
 souborový MS Windows 2008 Server R2 64 bit  

 tiskový + koncová zařízení Konica Minolta (pavilon A i B), kde jsou tisková konta 

všech síťových uživatelů a který spravujeme pomocí programu SafeQ 

 komunikační pro e–mailové adresy uživatelů dopskopl.cz a následné skupiny 

uživatelů, který spravujeme pomocí Qmail Admin  

 zálohovací server 

 

Průběžně probíhá správa uživatelských kont všech žáků a zaměstnanců školy. Žáci 

tedy mohou po přihlášení ke školnímu serveru využívat diskové pole pro studijní i osobní 

věci, konto jim samozřejmě zůstává po celou dobu studia. Všichni žáci také dostali své 

„pracovní“ e–mailové adresy, což velice pomohlo při vzájemné komunikaci mezi vyučujícím 

a žákem při odevzdávání pracovních úkolů. Celou doménu „@dopskopl.cz“ pro všechny 

uživatele spravujeme pomocí utility Qmail Admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Současný stav z hlediska implementace nových PC, operačních systémů, kancelářských 

balíčků, tiskáren, dataprojektorů, Karlovarská 
 

VEDENÍ ŠKOLY A SEKRETARIÁTY 

  Celkem Z toho starší 3 let     

Počet počítačů 8 3     

Tiskárny 9 7     

Notebooky 1 0     

  Windows XP Windows 7 Office 2003 Office 2007 

Licence 6 3 6 4 

EKONOMICKÝ USEK A PROVOZ 

  Celkem Z toho starší 3 let     

Počet počítačů 18 14     

Tiskárny 7 5     

Dataprojektory 1       

Notebooky 0       

  Windows XP Windows 7 Pro Office 2003 Office 2007 

Licence 16 2 16 2 

KABINETY 

  Celkem Z toho starší 3 let     

Počet počítačů 36 6     

Tiskárny 8 8     

Dataprojektory 5       

Notebooky 

35                 

(29 ze šablon) 2     



  Windows XP Windows 7 Pro Office 2003 Office 2010 

Licence 
23 

48  

(29 ze šablon) 42 29 (ze šablon) 

PC učebny/kmenové učebny 

  Celkem Z toho starší 3 let     

Počet počítačů 118 118      

Tiskárny 3 0     

Dataprojektory 5/25       

Notebooky 0       

  Windows XP Windows 7 Pro Office 2003 Office 2007 

Licence 82 36  82 36 

Sborovny 

  Celkem Z toho starší 3 let     

Počet počítačů 2 1     

Tiskárny 2 0     

Dataprojektory 0       

Notebooky 0       

  Windows XP Windows 7 (Vista) Office 2003 Office 2007 

Licence 2   2   

Celkový stav škola Karlovarská 

  Celkem Z toho starší 3 let     

Počet počítačů 182 170     

Tiskárny 29 20     

Dataprojektory 11       



Notebooky 36 7     

  Windows XP Windows 7 (Vista) Office 2003 Office 2007/2010 

Licence 129 89 147 42/29 

 

Celkový stav domovy mládeže Karlovarská 

  Celkem 

Z toho starší 3 

let     

Počet počítačů 41 41     

Tiskárny 3 3     

Dataprojektory  0 0      

Notebooky  0 0     

  

Windows XP/Windows 

98 

Windows 7 

(Vista) 

Office 

2003 Office 2007 

Licence 18/22 1 39 2 

 

Naše síť pracuje ve hvězdicové topologii, hlavní školní server i hlavní školní switch 

jsou umístěny v kabinetě AK14 u správy sítě. V jednotlivých podlažích máme switche,          

ke kterým jsou připojeny koncové stanice sítě. Připojení ekonomického oddělení a pavilonu B 

je řešeno pomocí převěsů, (zatím, v rámci rekonstrukce dojde ke změně topologie) v případě 

ekonomického oddělení optiky. Tisk v naší síti je řešen pomocí tiskového serveru a 

koncových zařízení Konica Minolta Bizhub C280 v každém pavilonu a ekonomickém 

oddělení. Internetové připojení je realizováno pomocí mikrovlnného pojítka v pásmu 10 GHz, 

rychlostí 20 Mbps, symetrické, neagregované.  

 

 

4.5.5.  Zpráva učitele - metodika ICT Křimice Mgr. Martina Zíbara a   

            správce sítě Ing. Josefa Fořta 

 
1. Z projektu Šablony bylo v Křimicích upgradováno ½ učebny PC1 novými PC (10 ks), 

byla tam zároveň nainstalována nová verze MS Office 2010 Pro Plus (celkem 21 licencí). 

Dále bylo na středisko připojeno nových 13 notebooků a 1 ultrabook (původně jich bylo 

více, ale v průběhu roku některé přešly na středisko Karlovarská), do kabinetů přišly         

2 nové PC a předpokládá se alespoň o prázdninách, že se doinstalují do posledních            

3 učeben pro žáky PC a projektory, abychom tak měli všechny učebny připravené            

na elektronickou třídnici.  



Všechny Notebooky a stolní PC jsou vybavené OQ Microsoft Windows 7 Pro CZ          

(32 nebo 64 bit) a jeden MS Windows 8 Pro a dále jsou na všechny tato zařízení  

zakoupené licence MS Office 2010 Professional Plus CZ (instalovány 32bitové verze). 

 

2. Rovněž ze šablon bylo pořízeno 5 tiskáren, které až na jednu výjimku slouží pro lokální 

tisky. Tou výjimkou je jedna síťová barevná laserová tiskárna, která slouží pro tisky 

v rámci laboratoří. 

3. Během roku došlo k závadě na diskovém poli starého serveru, ze kterého se podařilo část 

dat zachránit. Místo neekonomické opravy téměř  7 let starého serveru byl zakoupený jiný 

a rovněž byl aktualizovaný síťový software na Windows server 2012 Standard CZ. 

4. Rovněž bylo pořízeno nové zálohovací zařízení, určené pro zálohování nového serveru. 

5. Po instalaci nové domény se postupně přesouvají veškerá zařízení ze staré domény          

do nové. V souvislosti s tím se převádějí i lokální účty ze staré domény do nové                  

podle možností. 

6. V souvislosti s tímto se o prázdninách v učebnách bude instalovat novější verze AutoCAD 

2010, místo současné 2008. 

7. Byla zakoupena a nainstalována nová verze Bakalářů, rovněž se nainstalovala novější 

verze MS SQL Server 2012 express, probíhá průběžná aktualizace a řešení případných 

problémů s autory programu. Pro urychlení práce s Bakaláři na druhém středisku byly 

vytvořeny místně lokální instalace, a potřebná komunikace je tedy pouze s SQL serverem 

na druhém středisku. Pouze pro účely nové spisovny v souvislosti s přijímacími řízeními 

tuto variantu bohužel nebylo možné využít, neboť daný SW v Bakalářích toto 

neumožňoval. 

8. Do dílen pro potřeby tisku dílenských učitelů byla pořízena nová síťová tiskárna Konica-

Minolta C220. 

9. Během roku se postupně aktualizují veškerý SW nainstalovaný v PC v síti. 

10. Po vypršení staré licence AVG se postupně převáděli PC na novou licenci a rovněž          

na novou verzi AVG 2012, 2013. 

11. V učebně PC2 bylo odepsáno opět několik židlí a zbylá polovina byla minimálně jednou 

opravovaná, neboť nejsou dostatečně dimenzované pro žáky 3. stupně. 

12. Ing. Vladimíru Baxovi byla ze střediska Prior nainstalována Konica-Minolta          

BizHUB C250. 

13. Na DM5 byl převedený PC paní Ivany Slukové od Ing. Romany Kovalské. 

14. V průběhu roku se podle požadavků opravovaly PC nebo ostatní vybavení, nastavení 

doménových účtů a e-mailových adres, a ostatních potřeb včetně připojení nových PC. 

15. Plánuje se postupný přechod z MS Windows XP Pro CZ na novější verze Windows 7, 8 či 

novější dle možností techniky a finančních. 



16. Zrychlení přenosové rychlosti internetového připojení – celá síť je nyní napojená               

na Internet rychlostí 20 Mbps. Jednotlivé stanice mají zářez na 8 Mbps, server na 16 Mbps 

– nicméně těchto hodnot ve většině případů nebylo dosaženo při testování náhodných PC. 

17. Byl plán zasíťovat DM5 kompletně, zatím však nebyly podle žádanky zakoupené nové     

2  testovací stanice, abychom tak mohli proměřit jak DM5, tak i zbývající areál 

v Křimicích, který bychom rovněž chtěli bezdrátově zasíťovat jednak pro notebooky 

učitelů, jednak pro stále se rozmáhající techniku v řadách žáku pro účely výuky 

(notebooky, netbooky, ultrabooky, tablety, phablety, chytré mobily). 

18. Byl plán natažení optiky mezi DM5 a školní serverovnou v Křimicích, toto však zatím 

nebylo uskutečněno z důvodu drahé nabídky. Rovněž bychom chtěli následně natáhnout 

optiku mezi serverovou a učebnou PC a serverovou a laboratořemi, aby se páteřní síť 

vyhnula možným výpadkům z důvodu poruch dodávky elektrického proudu  a různých 

elektromagnetických rušení. 

19. O prázdninách se bude předělávat síť v učebně PC2, neboť stávající kabeláž a zásuvky 

jsou instalovány více než před 15 lety a trpí poškozováním žáky. Místo starší kategorie 

CAT5, bude použita kategorie CAT6. 

20. Rovněž v průběhu března byly nainstalovány 3 racky v laboratořích, učebně PC1 a PC2, 

aby se do nich uschovaly nainstalované switche. O prázdninách dojde k uzemnění těchto 

racků školním elektrikářem. 

21. VPN mezi Karlovarskou a Křimicemi trpí i přes úpravy firmou Ropak, s. r. o. občasnými 

výpadky, navíc je velmi pomalá, dle vyjádření pana Vyskoče nedostatečným výpočetním 

výkonem obou serverů. 

22. V průběhu letních prázdnin je plán udělat pořádek v přidělených síťových adresách a 

v SW vybavení jednotlivých PC. 

23. V souvislosti s projektem Šablony bylo na serveru vytvořené sdílené místo pro účastníky 

tak, aby jejich práce byly sdílené pro oprávněné uživatele a rovněž aby byly i centrálně 

uložené. 

24. V souvislosti s projektem Praxe hrou bylo na serveru vytvořené sdílené místo                 

pro účastníky tak, aby jejich práce byly sdílené pro oprávněné uživatele a rovněž aby byly 

i centrálně uložené. 

25. V učebně č. 16 dochází k neustálé pozorovatelné degradaci projektoru, prudce narůstá 

počet vadných pixelů, zatím nebyla zakoupena nová vhodná náhrada. 

26. Od Dopravních podniků města Plzně se podařilo získat i do Křimic možnost potvrzovat 

slevu pro žáky školy pomocí Plzeňské karty na sekretariátu školy. 

27. V aplikaci JUMP, v části pro přijímání zakázek pro neustálé pády programů došlo 

k úpravě programátora aplikace, nicméně i přes tento a předchozí zásahy je program stále 

nestabilní. 

28. Byl zkoušený nový SW naprogramovaný přímo pro přijímání zakázek a vedení skladu 

v dílnách v Plzni-Křimicích, nicméně zatím nebyl schválen vedením z důvodu nejasného 

financování v dalších letech. 



4.5.6.  Zpráva koordinátorky environmentálního vzdělávání, výchovy a  

           osvěty (EVVO) - Ing. Jany Jindřichové 

 
Cílem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) je vytvořit 

vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu o životní prostředí. Cílovou 

skupinou EVVO na SPŠ dopravní, Plzeň jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci 

školy. 

Informačním zdrojem pro činnost koordinátora EVVO je Metodický pokyn MŠMT 

k zajištění EVVO, č. j. 16745/2008 – 22 z 27. 10. 2008, který stanovuje doporučené postupy 

při jeho realizaci a zakotvení v dokumentaci školy. V současné době je EVVO 

neodmyslitelnou součástí působení školy, významným úkolem humanizace a modernizace 

školy a nedílnou součástí všeobecného vzdělávání i odborné přípravy.  

Představuje dlouhodobý proces, který je součástí celoživotního vzdělávání. EVVO 

vyžadují logické myšlení, zpětnou vazbu, schopnost aplikace, spojení pragmatických a 

citových přístupů, konkrétní uvažování, globální uvažování, připravenost na změny, 

připravenost k integraci, samostatnost, aktivitu, tvořivost, odpovědnost, fantazii, netradiční 

metody, aktivizující metody a formy, spojení s praxí, poznání prostředí a uznání etických 

hodnot. 

Škola má zpracovaný Školní plán EVVO, kde je vytyčena dlouhodobá koncepce a její 

realizace. 

 

Koordinátorka EVVO zajišťovala:  

- informovanost učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků 

- přípravu učebních dokumentů a metodických námětů 

- přípravu učebních pomůcek 

- organizační zajištění akcí 

- podporu provozu školy šetrného pro životní prostředí a šetřící přírodní zdroje 

- v oblasti ochrany životního prostředí rozvíjení vzájemné spolupráce školy 

s mimoškolními zařízeními 

- přímé poznávání prostředí a kontakty se živou přírodou 

- využití programů a projektů státních a nestátních subjektů činných v EVVO  

- zpracování dokumentace akcí na www.dopskopl.cz 

 

Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP v ekologické výchově: 

 
Botanická exkurze do Luftovy zahrady (KCVJŠ Plzeň, akreditace č. j. : 27 308/2012-25-494) 

– 17. 10. 2012 v rozsahu 5 vyučovacích hodin – Ing. Jana Jindřichová, Bc. Marcela Kubíková 

 

Krajská konference učitelů ekologické výchovy (KCVJŠ Plzeň, akreditace č. j.: 27 308/2012-

25-494) – 15. 11. 2012 v rozsahu 8 vyučovacích hodin – Ing. Jana Jindřichová 

 

Aktivizace učebních činností žáků (KCVJŠ Plzeň, akreditace č. j. , 27 380/2012-25-494)  

– 10. 12. 2012 v rozsahu 8 vyučovacích hodin – Ing. Jana Jindřichová 

 

Environmentální výchova – Multimediální ročenka životního prostředí (Sdružení středisek 

ekologické výchovy Pavučina, akreditace č. j. 21139/2011-25 s platností od 11. 7. 2017) 

Plzeň, 19. 3. 2013 v rozsahu 5 vyučovacích hodin – Ing. Jana Jindřichová 

 

 

 

http://www.dopskopl.cz/


Klub ekologické výchovy – KEV 

Škola je kolektivním členem Klubu ekologické výchovy (dále jen KEV) se sídlem 

v Praze. KEV je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje pedagogické pracovníky, 

školy a další instituce zajímající se o EVVO. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby 

UNESCO, je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí a členem 

mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž. 

Dne 19. února 2013 se Ing. Jana Jindřichová zúčastnila valné hromady Klubu ekologické 

výchovy v Praze v budově MŠMT ČR. 

 

Ekologická olympiáda 

Ve dnech 2. - 3. listopadu 2012 proběhlo Krajské kolo Ekologické olympiády žáků 

středních škol z Plzeňského kraje, které uspořádala Základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody Spálené Poříčí ve spolupráci s CSOŠ Spálené Poříčí.  

SPŠ dopravní, Plzeň reprezentovaly žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Mechanizace a 

služby se zaměřením na ekologii - Karolína Plassová a Lucie Šestáková.  

Družstva jednotlivých škol soutěžila v teoretických i v praktických úkolech. Celá soutěž 

proběhla za významné podpory Plzeňského kraje, SMOP ČSOP a Lesů České republiky, s. p. 

 

Projekt „Recyklohraní“ 

Škola je zapojena do školního recyklačního programu od roku 2008. Cílem projektu je 

podpořit zpětný odběr baterií. Projekt zajišťují organizace Asekol, s. r. o, Ecobat, s. r. o. a 

EKO-KOM, a. s. (nádoby na sběr baterií i jejich následný odvoz zdarma). 

Ve školním roce 2012/2013 bylo nasbíráno celkem 167 kg baterií, 858 kg elektroodpadu a     

41 ks mobilních telefonů. 

Sbíráme drobná vysloužilá elektrozařízení do červené sběrné nádoby umístěné           

ve škole v učebně A01B. 

 

Do nádoby žáci a učitelé vkládali: 

veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory, nebo 

jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby 

 

Spotřební elektroniku: 

radia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, 

videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice,… 

 

IT elektroniku: 

součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje,…) PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily, 

záznamníky,… 

 

Domácí spotřebiče: 

rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky,… 

 

Elektronické hračky: 

autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry,… 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání 

energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí (energetika a 

životní prostředí)“ 

SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, se jako partner zapojila do projektu: „Inovace 

odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů      

pro 21. století a na jejich dopad na životní prostředí (energetika a životní prostředí)“             

ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Projekt je zaměřen na komplexní inovaci 

odborného vzdělávání na středních školách s ohledem na nové trendy ve využívání zdrojů 

energií v 21. století, včetně dopadu na životní prostředí.  

Cílem projektu je  nové poznatky srozumitelně zpracovat a následně využít k rozvoji 

znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálních oblastech s důrazem na udržitelný 

rozvoj v České republice. 

 

Západočeská univerzita v Plzni zorganizovala pro žáky naší školy tyto akce: 

 

Přednáška Ing. Konáše 
Dne 15. února 2012 se žáci tříd MEK3 zúčastnili přednášky na téma „Spolupráce ZČU 

a SŠ v oblasti energetických zdrojů“.  Ing. Konáš seznámil žáky s možnostmi studia na ZČU a 

s vybavením odborných učeben a laboratoří. 

 

Soutěž KÚ Plzeňského kraje – „Zelená škola“ 
 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje vyhlásil soutěž              

pro střední školy s názvem „Zelená škola Plzeňského kraje“. Cílem této soutěže bylo 

ohodnotit a ocenit střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního EVVO. 

Hodnotícím kritériem bylo vypracování dotazníku, který obsahoval 22 otázek vztahujících se                     

k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě SPŠ dopravní, Plzeň ve školním roce 

2012/2013.  

SPŠ dopravní obsadila 2. místo a obdržela odměnu 3.500 Kč. Ocenění bylo slavnostně 

předáno zástupcům vítězných škol na Krajské konferenci učitelů ekologické výchovy, kterou 

pořádalo občanské sdružení Ametyst ve spolupráci s KCVJŠ. Ocenění předal náměstek 

hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jiří Struček. Ocenění převzala Ing. Jana 

Jindřichová. Odměna byla využita na úhradu nákladů na exkurzi do Národního zemědělského 

muzea na výstavu o historii odpadů „Od věku sloužím člověku“  - třída MEK3 oboru vzdělání 

Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii. 

 

M.R.K.E.V. 

Škola je také zapojena do sítě škol, zabývajících se ekologickou výchovou „Metodika 

a realizace komplexní ekologické výchovy“ (M.R.K.E.V.). V rámci spolupráce dostává 

SPŠD, Plzeň informační a vzdělávací materiály a časopis „Bedrník.                                                             

 

Škola udržitelného rozvoje – ŠUR 

Naší škole byl propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“, a to               

na období 2011-2013. Diplom „Škola udržitelného rozvoje“ převzala na valné hromadě 

KEVu v Praze za účasti 1. náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rut Bízkové           

dne 7. února 2011    Ing. Irena Nováková, zástupkyně ředitele SPŠ dopravní, Plzeň. 

 

Enersol 

Dne 7. března 2013 proběhlo na SOUE, Plzeň krajské kolo projektu 

environmentálního vzdělávání Enersol 2013 pod záštitou člena rady pro oblast životního 

prostředí a zemědělství Ing. Petra Smutného.  



Organizátorem akce byl Krajský úřad Plzeňského kraje a Vzdělávací agentura  

Kroměříž. Krajského kola soutěže se zúčastnili také žáci SPŠ dopravní, Plzeň, Tereza 

Homolková a Aneta Dortová. Obsadily 2.  místo s prací „Vliv dopravy na životní prostředí“. 

Žákyně studují obor vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii - třída MEK2. 

Postoupily do celostátního kola soutěže Enersol 2013 v Chebu.  

Celostátní kolo soutěže Enersol 2013 se konalo ve dnech 21. a 22. března  2013 

v Chebu.  Delegaci Plzeňského kraje tvořili žáci středních škol, kteří se umístili                      

na 1. – 4. místě krajského kola a čtyři pedagogičtí pracovníci.   

Do celostátního kola soutěže bylo přihlášeno  deset krajů ČR,  kde se prezentují vždy 

dva zástupci jednotlivých krajů. První prezentuje vítěz krajského kola, druhý prezentující je 

vylosován z ostatních členů reprezentačního družstva. Tereza Homolková se účastnila 

vypracování odborného testu.  Plzeňský kraj obsadil v celkovém hodnocení 8. místo. 

 

Exkurze  
Pro žáky 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením               

na ekologii byla ve dnech 29. října 2012 a 2. listopadu 2012 zorganizována exkurze do firmy 

Ekodepon Černošín. Žáci se seznámili se svozem, ukládáním a recyklací odpadu. 

Dne 20. prosince 2012 navštívili žáci SPŠ dopravní, Plzeň (třída MEK3) Zoologickou 

a botanickou zahradu Plzeň. Využili jeden z výukových programů – komentovanou prohlídku 

zoologické zahrady spojenou s prohlídkou nové podzemní expozice.   

   

Den otevřených dveří 

 Byly vytvořeny informační materiály pro zájemce o studium, připraveny ukázky 

učebnic, učebních pomůcek a výukových programů. 
      
                                                               

4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM 
    

 Lůžková kapacita DM je 819 lůžek, ubytováno 432 žáků SŠ a 34 studentů VOŠ. 

Bohužel se nám nepodařilo vybavit DM v Křimicích novým nábytkem z důvodu nedostatku 

financí na provoz domova mládeže. Mimo pravidelnou organizaci zájmových kroužků 

probíhají v průběhu celého školního roku další akce zaměřené k vyplnění volného času žáků 

a studentů. Jedná se zejména o účast na různých besedách či přednáškách pořádaných 

v Plzni, návštěvy ICT parku, společná posezení s pedagogy ve výchovných skupinách, 

návštěvy ZOO a Dino parku, besedy s policií, beseda týkající se zubní hygieny  apod.   

 V čase křesťanských svátků jsou zároveň organizovány společenská posezení 

k Mikuláši, k vánočním i velikonočním svátkům, zpívání koled na náměstí Republiky apod. 

 Žádaná jsou také divadelní představení. Žáci viděli: Pygmalión, Adéla ještě 

nevečeřela, Prodavači snů, Nápoj lásky, Macbeth, Lakomec a další. Někteří žáci využili 

všechna divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka. 

Před maturitní zkouškou se uskutečnila společná akce DM I a DM V – táborák                      

na Karlovarské. 

           

Vychovatelé pracují dle ŠVP pro DM. Hlavní okruhy výchovy mimo vyučování jsou:  

-   zvládnout učivo střední školy  

-   vést žáky k aktivnímu a smysluplnému využití volného času  

-   zvládnout pravidla slušného chování v kolektivu  

-   předcházet konfliktům a šikaně  

-   protidrogová prevence, včetně varování týkajících se pití alkoholu a kouření  

      -   enviromentální výchova  



Rozšiřování pedagogických vědomostí  ve školících centrech absolvovalo osm 

vychovatelů. V průběhu školního roku se věnuje vedení školy dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepovinné předměty  Počet žáků  % z celkového počtu žáků  

0  0  0  

Volitelné předměty  Počet žáků  % z celkového počtu žáků  

0  0  0  

Zájmové kroužky na DM  Počet žáků  
% z celkového počtu žáků  

na DM  

Fyzika hrou  32  5,89  

Kroužek aerobiku a zumby  400  73,66  

Kroužek sálové kopané  480  88,39  

Kroužek florbalu  420  77,34  

Kroužek posilování a jógy  350  49,78  

Kroužek plavecký  400  73,66  

Kroužek počítačové techniky  420  77,34  

Kroužek divadelní  210  38,67  

Kroužky s kulturním  

zaměřením – kino, výstavy  
380  69,98  

Kroužek vaření - dívky  125  23,02 

Opravy a diagnostika 50 9,25 



4.7.   Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem,  

         strukturálními fondy EU 

 
 

Název programu, projektu Vyhlašovatel 
Finanční dotace 

od vyhlašovatele 

4.7.1. Projekt EU peníze středním školám 

(Šablony). Projekt v realizaci. 
MŠMT 3.934.397,00 Kč 

4.7.2. UNIV 2. Projekt v realizaci. MŠMT  

4.7.3. UNIV 3. Projekt v realizaci. MŠMT  

4.7.4. Praxe hrou. Projekt v realizaci. ESF, OP VK           3.683.679,28 Kč  

4.7.5. Projekt Ekologická zahrada na SPŠD v 

Plzni-Křimicích Projekt v realizaci. 
Plzeňský kraj 72 000,00 Kč 

4.7.6. Odborností k profesnímu úspěchu - ROP. 

Projekt v realizaci. 
ROP JZ            6.626.079,00 Kč 

4.7.7. Podpora výuky technických oborů                      

na SPŠ dopravní Plzeň. Období udržitelnosti. 
ESF, OP VK 1.938.225,00 Kč 

4.7.8. Spolupráce přes hranice, odbornost bez 

hranic. Období udržitelnosti. 
ERDF, cíl 3           2.300.000,00 Kč 

4.7.9. Nauč se a vytvoř. Modernizace 

vyučovacích metod. Období udržitelnosti. 
ESF, OP VK 1.992.958,00 Kč 

4.7.10. Další profesní vzdělávání pro 

autoopravárenství a dopravu (říjen 06-červen 

08); Úsek dalšího vzdělávání, který byl zřízen 

během realizace projektu, zajišťuje aktivity školy 

v době udržitelnosti tohoto projektu. Činnost 

ÚDV zahrnuje i v projektu neřešené oblasti, 

např.: vzdělávání techniků SME či profesní 

průkazy řidičů. Období udržitelnosti. 

Plzeňský kraj 
2.998.800,00 Kč 

 

4.7.11. Energetika a životní prostředí. Období 

udržitelnosti. 
MŠMT  

4.7.12. Škoda Auto – Bosch - SCANIA MŠMT  

 

 

4.7.1. Projekt "EU - peníze středním školám" (šablony) 

 
Projekt ve fázi realizace. 

 

 Škola se zapojila v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost          

(OP VK) do projektu EU peníze středním školám projektem "Umět a řídit svůj život".             

Po podání žádosti a splnění veškerých formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti jsme 

obdrželi z MŠMT kladné stanovisko k realizaci projektu. Realizace projektu je plánována na 

dva školní roky (od 1. září 2012 do 30. června 2014), zapojeno bude 61 pedagogů, kteří 

budou vytvářet 58 šablon.  

 

 

 

 

 



 

Výsledkem projektu bude zlepšení podmínek pro vzdělávání na naší škole, a to v 

sedmi vytipovaných oblastech: 

1. čtenářská a informační gramotnost 

2. cizí jazyky 

3. využívání ICT 

4. matematika 

5. odborné kompetence 

6. finanční gramotnost 

7. inkluzívní vzdělávání 

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním 

pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek 

a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat 

individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.  

Byly navázány kontakty s těmito externími pracovišti: Autoservis Svatopluk         

Černík - Plzeň, Auto Kunc - Vejprnice, Dacia - Vejprnice, Autoservice Topinka - Plzeň,  

Autoopravna pan Stanislav Náměstek - Plzeň, Autolakovna Marek Markus - Manětín, 

Agrowest, a. s. - Plzeň, Jantar Plzeň, s. r. o. - Vejprnice. 

 

4.7.2. Zapojení školy do projektu UNIV 2 – KRAJE 

Projekt ve fázi realizace. 

 

Škola je od školního roce 2009/2010 zapojena do projektu UNIV 2 – KRAJE 

(Proměna škol v centra celoživotního učení). Jedná se o individuální projekt národní 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného 

vzdělávání.  

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního vzdělávání, která 

budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy 

dalšího vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti 

pracujících na dalším vzdělávání. 

Vybraní pedagogové naší školy (11 osob) byli proškoleni v lektorských dovednostech, 

byl vytvořen návrh vzdělávacího programu Autolakýrník – přípravář v rozsahu 150 hodin a 

Logistik v rozsahu 120 hodin, jež byl v prvním pololetí roku 2012 ve spolupráci s úřady práce 

i pilotně ověřen (17 účastníků). Pilotně ověřován byl i vzdělávací program Kurz výpočetní 

techniky (107 hodin, srpen 2012). Nově byl vytvořen také třetí vzdělávací program – 

Přijímací servisní technik pro automobilový průmysl. Všechny programy rozšíří stávající 

nabídku Úseku dalšího vzdělávání, který na škole funguje již od roku 2007. Ve školním roce 

2012/2013 byl inovován a pilotně ověřen vzdělávací program Logistik - zasilatel (rozsah 120 

hodin) - 11 úspěšných účastníků. Na základě požadavku veřejnosti a ve spolupráci s úřady 

práce Plzeňského kraje byl pilotně ověřen i vzdělávací program pro skupinu 40+ Základy 

práce s počítačem - 9 účastníků. 

 

 

 

 

 



4.7.3. Zapojení školy do projektu UNIV 3 – KRAJE 

Projekt ve fázi realizace. 

Projekt navazuje na projekt UNIV 2 – KRAJE. Jedná se opět o individuální projekt 

národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav         

pro vzdělávání.   

Zástupci naší školy ve spolupráci s kolegy dalších odborných škol z celé České 

republiky tvoří a budou tvořit vzdělávací programy pro další vzdělávání, které jsou již 

schváleny a zařazeny do seznamu Národní soustavy kvalifikací. Podle příslušné metodiky byl 

přepracován vzdělávací program Autolakýrník - přípravář a pilotně ověřen program 

Autolakýrník - finální povrchová úprava. Kurzu se zúčastnilo 13 frekventantů a 10 z nich ho  

úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou. Na dalších profesních kvalifikacích z úplné 

kvalifikace Železničář (Signalista, Výhybkář atd.) tým pedagogů průběžně pracuje. 

 

  

4.7.4.  Projekt "Praxe hrou" 

Projekt ve fázi realizace. 

Cíle projektu "Praxe hrou" plně odpovídají cílům OP VK (Zvýšení kvality počátečního 

vzdělávání v Plzeňském kraji). Na začátku roku 2013 jsme na odloučeném pracovišti SPŠD 

Plzeň-Křimice, Průkopníků 290 začali s realizací následujících aktivit: 

 

1. Zřízení fungující fiktivní firmy autoservisního typu s vlastním firemním názvem, který  

    bude provozován žáky naší školy pod lektorským pedagogickým dohledem. Zde se žáci  

    formou hry naučí rukodělné opravárenské práce, ale i základní úkony nezbytné pro vyřízení  

    zakázky, administrativní úkony nutné pro správné podnikání a správné jednání s klientem. 

 

2. Odborná školení a exkurze pro žáky a pedagogy. 

 

3. Praxe ve smluvních komerčních servisech, kde si žáci ověří své znalosti získané ve fiktivní  

    firmě servisního typu provozované na naší škole. 

 

4. Nově vzniklá odborná skripta pro Mechaniky opraváře motorových vozidel, která budou  

    rozšířena o odborné úkoly a cvičení, dále pak o odborné anglické a německé listy sloužící  

    ke zvýšení jazykových kompetencí žáků. 

 

5. Výuka odborné cizojazyčné terminologie v řemeslných oborech - výuka anglické a  

     německé odborné terminologie v návaznosti na nově vzniklá odborná skripta obsahující i  

     anglické a německé pracovní listy. 

 

6. Dva nové zájmové odborné kroužky - 1 kroužek s názvem "Diagnostika a opravy    

    automobilů" pro zájemce z řad žáků SPŠD Plzeň a 1 kroužek s názvem "Malý řemeslník"  

    pro žáky ZŠ zaměřený na čalounické práce. 

 

 

 

 



Všechny výše uvedené záměry odpovídají popisu dle následujících podporovaných aktivit: 

a) Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně  

    motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. 

b) Podpora výuky cizích jazyků. 

c) Podpora podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání. 

d) Spolupráce vzdělávacích institucí s aktéry na trhu práce. 

Více zde: http://praxe-hrou.webnode.cz/ 

 

 

 

4.7.5. Ekologická zahrada na SPŠ dopravní – areál Křimice 
 

Projekt ve fázi realizace. 

 

Dne 23. ledna 2012 schválila Rada Plzeňského kraje vyhlášení dotačního titulu – 

Zelené školní zahrady. Jelikož cíl programu je nám velmi blízký - podporuje netradiční formy 

výuky v oblasti environmentálního vzdělávání žáků prostřednictvím přeměny tradiční školní 

zahrady na ekologickou, rozhodli jsme se této dotace využít. 

Tématem našeho projektu je ekologické pěstování ovoce a v červnu 2012 byl náš 

návrh schválen. Cílem projektu je  poskytnout žákům možnost orientace v praktických 

schopnostech a dovednostech v oblasti ekologického pěstování ovoce. 

Žáci se budou v rámci projektu podílet na založení ovocného sadu na pozemku školy 

(jabloně, slivoně, meruňky). Budou vysazovány pouze odrůdy rezistentní a odolné vůči 

houbovým chorobám. Odpadní hmota po řezu dřevin bude štěpkována a kompostována. 

Ošetřování sadu bude prováděno bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv. V sadu bude 

podporováno hnízdění zpěvného ptactva, v zimě bude zajištěno jeho přikrmování. 

Cílem projektu je osvojení  základních dovednosti žáků v ekologickém pěstování ovoce a  

šetrný a odpovědný přístup k životnímu prostředí.  

  Cílovou skupinou je 110 žáků oboru vzdělání Mechanizace a služby, zaměření  

ekologie. 

 

 

 

4.7.6.  Projekt "Odborností k profesnímu úspěchu" (ROP) 

Projekt ve fázi realizace. 

Realizací projektu "Odborností k profesnímu úspěchu" bychom rádi zvýšili kvalitu 

středního odborného vzdělávání na naší škole, a to pořízením nových strojů, zařízení a 

souvisejících technologií vedoucích k vyšší kvalitě a efektivitě výuky odborného technického 

vzdělávání. To by poté následně přispělo k lepšímu využití odborných kompetencí žáků nejen 

ve výuce a při školní praxi, ale i na praxi v servisních pracovištích a v dalším profesním 

životě. 

Dalším cílem je vlastní zkvalitnění pedagogického procesu výuky, vzdělanější a 

kompetentnější učitel, schopný pružně reagovat na neustále se měnící požadavky trhu. Projekt 

přispěje k zavedení nových, atraktivních výukových metod a přiblíží tak výuku v odborných 

učebnách, laboratořích a dílnách aktuálním trendům v praxi. 

 

 

http://praxe-hrou.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fpraxe-hrou.webnode.cz%2F


V projektu jsme také vytyčili specifické cíle, kterých bychom rádi dosáhli: 

 

1. Zatraktivnit odbornou výuku žákům v návaznosti na moderní trendy výuky, pořídit a       

    aktivně při výuce používat nová zařízení a technologie. Kvalitou výuky motivovat žáky   

    ZŠ pro daný obor a žáky končících tříd k tomu, aby si po studiu hledali uplatnění      

    ve svém oboru, aby byli zdravě sebevědomí na základě toho, co umí. 

 

2. Oprostit se od přežitých a zastaralých metod práce, změnit postoj učitelů odborného  

    výcviku k přijímání nových technologií, připravit vyučující na aktivní využívání nové  

     techniky, na obměnu svých výukových materiálů, na vzájemnou spolupráci, která povede   

    k začlenění nově vzniklých příprav do výuky, do pořádaných soutěží a do závěrečných  

    zkoušek. 

 

3. Vybavit jedno demonstrační pracoviště výukovým systémem rc 2000 uLAB pro potřeby  

   výuky elektrotechniky, číslicovou a regulační technikou. 

 

4. Dodržovat všechny platné ekologické normy tak, aby škola i nadále splňovala podmínky  

   získaného titulu "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně". 

 

5. Dosáhnout synergie s projektem EU-peníze středním školám (OP VK oblast 1.5) a Fiktivní  

   firma servisního typu (OP VK 1.1). 

Záměr projektu odráží zvyšující se potřeby našich žáků a pedagogů vyvolané 

požadavkem významně modernizovat vyučovací proces a obohatit odborné znalosti o nové 

trendy propojené s praxí v soukromém sektoru. Jsme přesvědčeni, že všechny aktivity spojené 

s touto snahou jsou ku prospěchu úrovně vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji. 

Více na: www.rop-spsd.webnode.cz 

4.7.7.  Podpora výuky technických oborů na SPŠ dopravní, Plzeň  

 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

 

Projekt si klade za cíl v období 4/2010 – 10/2011 tvorbu nových výukových materiálů 

pro nově otevřený obor Autolakýrník, tvorbu pracovních listů a metodických materiálů         

pro práci s nově zakoupenými a také žáky vytvořenými modely autoopravárenských operací. 

Další součástí projektu jsou aktivity vedoucí k zavedení kariérového poradenství a pravidelné 

evaluaci ŠVP pro autoopravárenské a dopravní obory na naší škole. 

Doplněním celého projektu byly i tři odborné exkurze žáků, vedené přísně                

podle metodiky exkurze jako formy vzdělávání, jež měly ověřit vhodné cíle pro pořádání 

exkurzí autoopravárenských oborů.  

V rámci projektu byly vytvořeny metodické materiály a pomůcky pro vyučující a 

pracovní listy pro žáky, které budou po pilotním ověření používány ve výuce. Osvojení si 

nových učebních strategií by pak měli žáci umět využít i v následujícím či dalším vzdělávání, 

s nímž má škola zkušenost v rámci Úseku dalšího vzdělávání.  

 

 

 

 

http://www.rop-spsd.webnode.cz/


4.7.8.  Projekt č. 125 „Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“ 

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 

 

Tento projekt se realizuje od 1. srpna 2009 do 1. srpna 2017. Řídícím orgánem je 

Bavorské státní ministerstvo hospodářství a je financován z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj  (ERDF). 

Cílem projektu je navázání a následný rozvoj spolupráce a porozumění v oblasti 

odborného vzdělávání, soustavné odstraňování jazykové bariéry, společná kooperace            

při rekonstrukci autoveteránu a přestavbě benzinového motoru na plynový pohon.  

Ve školním roce 2012/2013 proběhly dvě výměny žáků - v Plzni a na partnerské škole 

ve Weidenu.  

Při pobytu v Plzni byl program jejich činností rozdělen na dvě části. V první, 

dopolední části se žáci věnovali profesně zaměřené odborné práci. Probíhala rekonstrukce 

autoveteránu. Tato činnost je úspěšně ukončena, autoveterán je již zrekonstruován, úspěšně 

prošel STK a absolvoval po vlastní ose cestu do německého Weidenu. Zde 14. června 2012 

došlo k prezentaci výsledků našeho projektu na česko-německém dni. O celé akci informoval               

i   německý regionální tisk.  

Ve druhé, odpolední části byl pro žáky připraven kulturně vzdělávací program 

doplněný sportovními aktivitami (prohlídka plzeňských památek, jízda historickou tramvají, 

návštěva muzea vojenské techniky ve Zruči, kláštera v Plasích, zámku ve Zbirohu, apod.) 

V rámci projektu jsou vedeny i hodiny německé konverzace s rodilým mluvčím, a to 

podle momentálních potřeb a s ohledem na právě probíhající práce na daných úkolech. 

 

Další informace k projektu lze nalézt na www.p125.webnode.cz. 

 

 

4.7.9.  Projekt "Nauč se a vytvoř"  

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 

 

Průběh projektu je naplánován na období realizace - od 1. prosince  2010                    

do 30. června 2012 a udržitelnosti do 2017. Projekt "Nauč se a vytvoř!" spadá do operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je financován z Evropského 

sociálního fondu (ESF).  

Projekt má za cíl zlepšit podmínky pro výuku technických oborů na Střední 

průmyslové škole dopravní, Plzeň. 

Projektovým záměrem je znatelné zvýšení kvalifikace zúčastněných pedagogů a žáků. 

Chceme vytvořit materiály pro interaktivní metody výuky v odborných předmětech a           

pro odborný výcvik tak, aby praktické dovednosti navazovaly na teorii, a to tím, že žáci 

budou  v rámci odborného výcviku vyrábět praktické učební pomůcky a modely na základě 

nabytých teoretických znalostí. Výukový materiál v teorii doplní metodické listy, metodické 

pokyny, různé hry, příklady a testy.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dopskopl.cz/novakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/novakova/Local%20Settings/novakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/novakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/novakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/novakova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Dokumenty/Documents%20and%20SettingsBohunka.UZIVATEL-E7E1F9/Local%20Settings/Local%20Settings/Temp/www.p125.webnode.cz
http://www.dopskopl.cz/
http://www.dopskopl.cz/


Těmito prvky inovovaná výuka je určena zejména pro obor vzdělání Autotronik a bude 

probíhat v následujících předmětech: 

1. Motorová vozidla 

 2. Odborný výcvik - laboratoře a dílna 

 3. Základy ekologie a chemie 

 4. Německý jazyk 

 

Kromě odborných předmětů, kde jsou tyto zásady podporovány, se projekt také 

zaměřuje na enviromentální oblast a odbornou výuku v cizím jazyce, stejně jako na účast      

na odborných exkurzích a soutěžích. Rovněž se zvyšuje technická gramotnost žáků                  

i pedagogů při práci s moderní multimediální technikou, vytváří se audiovizuální přípravy   

pro výuku  na interaktivních tabulích a počítačích, čímž se modifikuje, a tedy i zdokonaluje 

školní vzdělávací program (ŠVP). 

Další informace k projektu lze nalézt na www.p11-opvk.webnode.cz 

 

 

4.7.10.  Projekt „Další profesní vzdělávání pro autoopravárenství a  

             dopravu“ 
  

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

 

Projekt byl realizován od roku 2006 do roku 2008. Během 21 měsíců realizace 

projektu byly připraveny a alespoň částečně pilotně odzkoušeny    2 vzdělávací programy     

pro MECHANIKY a TECHNIKY  v autoopravárenství s celkovou účastí 427 pilotně 

proškolených osob ve 32 odborných školeních. Oba nově vytvořené vzdělávací programy jsou 

složeny ze 17 vzdělávacích modulů, které lze podle potřeby dále členit na specializační 

vzdělávací kurzy. Tento modulární systém má odborné veřejnosti ukázat možnou šíři 

vzdělávacích témat potřebných pro kvalitní práci v jejich profesi, vše však probíhá pouze      

na bázi doporučení, protože tato část autoopravárenství a vzdělávání v něm není nijak 

legislativně ošetřena.  

V rámci projektu byl také na škole nově vytvořen Úsek dalšího vzdělávání, který 

zastřešuje veškeré aktivity dalšího vzdělávání a celoživotního učení. 

 

 

4.7.11. Projekt  „Energetika a životní prostředí“ 
 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 
 

Škola se jako partner zapojila do projektu „Inovace odborného vzdělávání                        

na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich 

dopad na životní prostředí“, který podala Západočeská univerzita Plzeň, fakulta strojní, 

katedra energetických strojů a zařízení.     

Finanční prostředky jsou čerpány z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem 

projektu je využít zpracované poznatky o vlivu energetiky na životní prostředí a využít je 

k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků v environmentálních oblastech s důrazem       

na udržitelný rozvoj v ČR.  

 

 

 

http://www.p11-opvk.webnode.cz/


 Škola čerpala prostřednictvím Západočeské univerzity Plzeň finanční prostředky         

na exkurze žáků, učební pomůcky, besedy a přednášky. Do projektu je zapojeno několik 

učitelů školy, kteří se podíleli na organizačním zajišťování akcí, vytváření prezentací, 

výukových materiálů, učebních textů, plakátů a schémat. V rámci projektu se žáci školy 

zúčastnili také několika exkurzí 

Dále byla škole zapůjčena nástěnka k dočasnému bezplatnému využívání.  

 
 

4.7.12. Škoda Auto – Bosch - SCANIA 
 

Škola je zapojena do celostátního projektu dalšího odborného vzdělávání 

pedagogických pracovníků autoopravárenských oborů. 

           Projekt vypracovaly pro čtrnáct vybraných škol v jednotlivých krajích uvedené firmy. 

Jeho účelem je společnými silami přispět k dalšímu zvýšení kvalifikace pedagogického 

personálu technických škol, k prohloubení technických a odborných znalostí a dovedností 

zejména učitelů  a učitelů odborného výcviku, což by se mělo ve svém důsledku projevit 

zejména ve zkvalitnění výuky žáků těchto škol a ve zlepšení úrovně jejich odborného 

vzdělávání s cílem co nejlépe je připravit pro jejich další uplatnění v automobilovém 

průmyslu. 

           Cílem projektu je zpřístupnit školám nejnovější technické novinky v automobilovém 

průmyslu, zvýšit technické povědomí pedagogů středních škol a tím následně zvýšit úroveň 

výuky na SŠ. 

           ŠKODA AUTO, Scania a Bosch mají zájem o prohloubení péče o žáky těchto škol již 

od samého počátku jejich studií na co nejvyšší odborné teoretické i praktické úrovni, která 

umožní, aby se stali kvalifikovanými odborníky s hlubokými znalostmi moderních trendů a 

technického pokroku v tomto průmyslovém odvětví, a tak podstatně lépe než dosud 

vyhovovali neustále rostoucím požadavkům praxe. 

           V rámci tohoto projektu se učitelé a učitelé odborného výcviku zúčastňují odborných 

školení a získané poznatky předávají dalším pedagogickým pracovníkům a žákům vlastní 

školy, jakož i dalších škol v Plzeňském kraji, vyučujících obory související s automobilovým 

průmyslem. 

           Tento projekt, představující podporu ze strany firem Škoda, Bosch a Scania byl 

prodloužen podpisem smlouvy ze dne 26. dubna 2012 na další období, do 17. 10. 2014. 

Díky zapojení do tohoto projektu získala škola 3 automobily určené výhradně  pro výuku:   

- Škoda Yeti 1,4 TSI/90kW 

- Škoda Yeti 1,2 TSI/77kW  

- Škoda Roomster 1,2 TDI-CR/55kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8.      Spolupráce školy s odbornými partnery a s  úřadem práce 

 
SPŠ dopravní, Plzeň má rozvinutou spolupráci s více než stovkou odborných firem      

v oblasti oborů, které jsou na škole vyučovány. Prostřednictvím této spolupráce  škola 

zajišťovala i nabídku pracovních míst pro své absolventy. Firmy, které spolupracují se školou 

na zajištění odborného výcviku a odborné praxe, podporují školu jak materiálně pravidelným 

příspěvkem na propagaci, tak i jinými formami.   

 Pro uplatnění absolventů školy na trhu práce a pro zajištění informovanosti žáků 

základních škol o možnostech studia na naší škole slouží trvalá spolupráce s Úřadem práce    

v Plzni, který pořádá besedy se žáky. Škola spolupracuje zvláště s oddělením pro poradenství. 

Tato spolupráce je významná pro informovanost žáků ZŠ o možnostech uplatnění                    

v  tzv. máločetných oborech vzdělání. Úřad práce vydává publikaci "Čím budu"                       

o možnostech studia na školách v Plzeňském kraji.   

 Naše škola je členem profesních sdružení SAČRu, Cechu lakýrníků a malířů, Cechu 

čalouníků, Svazu spedice a logistiky, dále Sdružení automobilových dopravců Česmad 

Bohemia a je členem Hospodářské komory. 

 I v tomto školním roce pokračovala spolupráce se Západočeskou univerzitou                 

v Plzni na základě uzavřené smlouvy. Spolupráce je naplňována výměnou výukových vozidel 

pro diagnostiku a pravidelnými informacemi pro žáky o možnostech studia na ZČU. Za tím 

účelem bylo uskutečněno setkání zástupců ZČU se žáky vycházejících ročníků na půdě naší 

školy. Škola také nadále spolupracuje s ČD, a. s. Kromě zajišťování praxe žáků připravily 

České dráhy  pro žáky stipendijní program ČéDéS.  

Na základě výběrového řízení mohou žáci zařazení  do tohoto programu využívat 

příspěvek na učební pomůcky, ubytování, bonusy za studijní úspěchy a jízdné vlakem zdarma. 

Největší výhodou je však jisté pracovní uplatnění po ukončení studia. 

            Pokračuje účast školy v občanském sdružení Klastr  MECHATRONIKA, o. s. Aktivní 

členství v tomto sdružení by mělo vytvořit prostor pro rozšíření spolupráce o další partnery a 

přispět tak k procesu trvalého zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání na naší škole. 

 

  

4.9.    Účast žáků v SOČ– Mgr. Taťána Picková 
 

 

Školního kola SOČ se zúčastnilo 14 žáků, kteří prezentovali 11 prací:  

4 z logistiky, 3 z ekonomiky, 2 z dopravy, 1 z učebních pomůcek a 1 ze sociologie.  

 

Do okresního kola byly nominovány 3 práce:  

1. Zkoumání a hledání možností vzniku nových autobusových linek MHD                 

(obor strojírenství a doprava) autorů Slavina Laskova a Daniela Aubrechta z PSD4        

pod vedením  Ing. Vladimíra Beneše. Obsadili 1. místo  a postoupili do krajského kola.     

                                                             

2. Rozvaha pořízení automobilu (obor strojírenství a doprava) autora Jiřího Jonáka z PSD3 

pod vedením Ing. Vladimíra Beneše. Obsadil 2. místo.  

 

3. Vybavení nového skladu (obor ekonomika a řízení) autorek Ivety Cikánové a Kláry 

Klimentové z PLG4 pod vedením Ing. Radmily Smětákové. Obsadily 3. místo a 

nepostoupily. 

 



V krajském kole první práce obsadila 1. místo a postoupila do celostátního kola, kde naši žáci 

získali hezké 9. místo z 18 prací v daném oboru. Toto považujeme za velký úspěch a zásluhu 

na něm má kromě samotných žáků má i Ing. Vladimír Beneš. 

 

 

5.       Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  

 

5.1 Kontrola České školní inspekce  

 
Během školního roku 2012/2013 neprovedla ČŠI na SPŠ dopravní, Plzeň žádnou kontrolu. 

 

  

6.      Činnost školy 
 

6.1.    Hodnocení práce školské rady  

 
Složení ŠR:    

 
Předseda:              Ing. Rostislav Jekielek  

 

Členové:   Ing. Antonín Diviš, Mgr. Josef Houška, Mgr. Igor Ježek,  

                                               Ing. Lenka Volková, Libuše Šleglová, Mgr. Zuzana  

Klotzová, Gabriele Šimandlová, Monika Járová 

 

      Školská rada byla na škole ustanovena na základě školského zákona.  

Od 20. prosince 2005 se podílí na správě školy.  

      Další setkání rady proběhlo 9. října 2012. Členové byli seznámeni se změnami 

školního řádu pro rok 2012/2013, ten byl schválen bez výhrad. Dále byla rada informována       

o plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů koncepce na rok 2012/13 se plní 

průběžně, některé úkoly byly již splněny. Návrh rozpočtu byl představen vedoucí 

ekonomického oddělení. Rozpočet byl sestaven tak, aby odpovídal finančním a materiálovým 

možnostem školy, a to hlavně s ohledem na nutné a bezodkladné opravy.  

      Poslední zasedání proběhlo 19. března 2013. Zde byli členové seznámeni s plněním 

školního řádu. V dalším bodě seznámil předseda členy školské rady se zprávou účinnosti 

školy, ve které upozornil na úspěchy dosažené ve školním roce 2012/13. Paní Svatava 

Kubová představila zprávu o hospodaření v roce 2012. Příjmy školy jsou oproti předešlým 

rokům slabší, ale s financemi se pracuje tak, aby byly využity co nejlépe na těch místech, kde 

jsou potřeba nejvíce.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6.2.    Zpráva SRPŠ 

 
Složení SRPŠ: Předseda výboru:  Mgr. Zuzana Klotzová 

   Zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Šulc 

   Pokladník:   Ing. Diana Klečková  

   Zapisovatel:   Ing. Ilona Műllerová 

   Třídní důvěrníci 

 

 Členové SRPŠ se sešli 27. listopadu  2012 a 16. dubna 2013. Během jednání zvolili 

nové členy výboru a pokladníka. Dále projednali stav účtu sdružení a  schválili finanční dar 

škole ve výši 170.000 Kč na  školní pomůcky a na soutěže pořádané školou. 

 

 

6.3.    Evidence stížností 

 

Počet stížností celkem 
Z toho 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

1 0 1 1 

 

 

6.4.    Úsek praktické výuky – Ing. Vladimír Baxa 

 
 Praktické vyučování, odborný výcvik a praxe žáků SPŠ dopravní se realizovaly          

ve školním roce 2012/13 v dílnách školy v areálu Plzeň–Křimice, Průkopníků 290, část 

praktické výuky byla pokryta smluvními pracovišti odborných firem.  Ve středisku               

Na Roudné 184 (Prior) byl ukončen odborný výcvik žáků s definitivní platností. Na tomto 

pracovišti pouze pokračovaly již během prázdnin započaté demontáže strojního vybavení a 

zařízení spolu se stěhováním na nová stanoviště v Křimicích tak, aby bylo možné předat areál 

ve stanoveném termínu zřizovateli. V Plzni–Křimicích probíhal tedy poprvé odborný 

výcvik všech vyučovaných tříletých oborů (Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, 

Autolakýrník, Čalouník) a výuka všech čtyř ročníků  oboru Autotronik. Praktická výuka 

některých „studijních“ oborů byla kromě tohoto areálu realizována též v areálu SPŠD, 

Karlovarská 99. Výuka odborného výcviku a odborné praxe u tříletých i čtyřletých oborů 

vzdělání zaměřených na železniční dopravu probíhala na smluvních pracovištích Českých 

drah, a. s.. Praktické vyučování na školních výukových pracovištích prováděli učitelé odborné 

praxe a odborného výcviku, na smluvních odborných pracovištích odborní instruktoři. 
V tomto školním roce nebyla naše škola poprvé v historii soutěže Automechanik Junior 

pořadatelem krajského kola této třístupňové celostátní soutěže zručnosti žáků 3. ročníku 

oboru Automechanik, resp. Mechanik opravář motorových vozidel. Nejlepší žáci ze škol 

Plzeňského kraje se tentokrát utkali v Sušici, na půdě SOŠ a SOU Sušice. Z našeho školního 

kola postoupili žáci Martin Volín a Jaroslav Polívka. Z vítězství v krajské soutěži se nakonec 

radoval Martin Volín, Jaroslav Polívka obsadil velmi pěkné konečné 8. místo. Prvně 

jmenovaný postoupil do celostátního finále soutěže Autoopravář Junior v Mladé Boleslavi, 

kde v silné konkurenci obsadil 10. příčku.  

 

 

 



Mladoboleslavskou automobilku - její Service Training Center a SOU strojírenské 

navštívili v rámci celostátní soutěže Autoopravář Junior ještě další žáci SPŠD. V kategorii 

Autotronik Petr Mrhal, v kategorii Karosář Roman Berka a v kategorii Autolakýrník Dominik 

Vršecký. Všichni soutěžící dokázali, že zručností, vědomostmi a dovednostmi získanými       

na naší škole mohou soupeřům úspěšně konkurovat. Především 4. místo Petra Mrhala  

v kategorii Autotronik můžeme hodnotit jako skvělé. Však také 13. června 2013 v  Techmania 

Science Center v rámci ocenění hejtmana  PK obdržel  spolu s hodnotnou cenou „Poděkování 

za vzornou reprezentaci Plzeňského kraje na celostátních soutěžích v odborných 

dovednostech v technických oborech ve školním roce 2012/2013“. Na stejném místě a 

v ten samý den prožíval velice příjemné chvíle rovněž žák 1. ročníku oboru Čalouník, Jakub 

Praum. Vyhodnocení soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ přineslo 3. místo jeho „Zámecké 

židli“, která svým zpracováním zaujala nejen odbornou porotu, ale i návštěvníky Techmanie. 

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci ve 2. ročníku soutěže s názvem „Postav vozítko       

na elektrický pohon“, vyhlášené Západočeskou univerzitou. V kategorii „Realizace“ měla 

naše škola reprezentovaná žáky 4. ročníku oboru Autotronik těžkou úlohu, a to obhájit loňské 

prvenství. Vozítko SLEEPER AT4 A  porotu zaujalo natolik, že realizační tým ve složení 

Ondřej Šimek, Petr Rabada, Lukáš Tomášek a Miroslav Hlaváček skutečně mohl oslavovat 

dosažení vytčeného cíle. Letošní ročník této soutěže byl úspěšný i pro dvoučlenný tým 

v kategorii „Design“. Projekt s názvem ATTACK 4 autorů Víta Fekiače a Lukáše Brauna byl 

oceněn (spolu s další školou) metou nejvyšší.  

Vozítko SLEEPER AT4 A zaujalo i organizátory akce „Den elekromobility“, konané 

26. června 2013 na prostranství před VOŠ a SPŠE v Plzni. Zde vedoucí týmu realizátorů 

Ondřej Šimek odpovídal na dotazy odborníků i běžných návštěvníků akce, z nichž mnozí 

využili možnosti otestovat osobně jízdní vlastnosti vozítka. SLEEPER AT4 A obstál výtečně    

i v chladném, deštivém počasí. 

Pokračovala též činnost v rámci různých projektů. Věříme, že se podaří navázat            

na úspěšný projekt „Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“, vysoce hodnocený            

i německou stranou. Přínos „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání odborných 

učitelů“ představujícího podporu ze strany firem Škoda, Bosch a Scania, spatřujeme mimo 

odborný růst učitelů i v možnosti získání automobilu pro výuku. V tomto školním roce měli 

žáci možnost poprvé absolvovat hodiny odborného výcviku a praktického vyučování             

na vozidle Yeti 1,4 TSI / 90 kW, darovaném společností Škoda Auto, a. s. Rovněž 

pokračovala a rozvíjela se (ať už v rámci dalších projektů nebo mimo ně) spolupráce s řadou 

firem, jakož i se Západočeskou univerzitou a Regionální Hospodářskou komorou PK. Zde je 

třeba vysoce vyzdvihnout význam tzv. „Ukázkových dnů“ v rámci projektu „Podpora 

technických dovedností žáků Plzeňského kraje“.  Zájem dětí ze základních škol z Plzně a 

Tachova nás naplnil nadějí v lepší budoucnost technických oborů. Vítáme pokračování 

projektu v příštím školním roce. Projekt „Praxe hrou“,velmi kladně hodnocený rodiči, se stal 

velice příjemnou aktivitou pro další žáky ZŠ. Na znamení úspěšného zvládnutí kroužku 

v čalounické dílně si jedenáct absolventů odneslo své dílo – taburet, a navíc diplom s titulem 

„Malý řemeslník“. Velké zelené plochy areálu naší školy v Křimicích  přímo vybízely 

k využití v rámci dalšího úspěšného projektu „Zelené zahrady“. Mohl tak vzniknout nový 

ovocný sad. Součástí projektu je i založení tzv. „broukoviště“. Učitelé praktického vyučování 

spolu se žáky ale velmi ocení též vybavení moderním nářadím. Dominantu v tomto ohledu 

představuje žací traktor Iseki SXG 326. 

Úsek praktické výuky se též aktivně podílel při prezentačních akcích pořádaných 

v Klatovech, Tachově, Domažlicích, Stodě a Plzni, s cílem přiblížit naši školu žákům ZŠ.  

 

 



Pokračovala činnost kroužku, založeného na základě společné iniciativy žáků a učitelů 

odborného výcviku „Automobil – servis, diagnostika“, jehož cílem je umožnit zájemcům 

z řad žáků prohlubování znalostí a dovedností v širokém spektru činností v rámci 

autoopravárenství a přispět tak k celkově vyšší připravenosti, zdárnému absolvování 

závěrečných zkoušek a následně úspěšnému uplatnění na trhu práce.  

 

 

6.5.       Úsek teoretické výuky 

 

6.5.1.    Zprávy PK – Karlovarská 

 

6.5.1.1. Zpráva předmětové komise českého jazyka a ostatních humanitních    

             předmětů  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Mgr. Daniela Bártíková 

 

Členové PK:  Mgr. Gabriela Buchtová, Mgr. Jiří Dlabač, Mgr. Miroslava 

Egrtová, Mgr. Helena Freiová, Mgr. Pavlína Lindová, Mgr. Petr 

Peleška, Mgr. Bohumila Pytlíková, Mgr. Hana Žižková 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

 Předmětová komise sdružovala učitele předmětů Český jazyk a literatura, Občanská 

nauka, Dějepis, Právní nauka. Setkání členů PK se uskutečňovala aktuálně během celého 

školního roku. 

 

Činnost předmětové komise:  

 

1. Vzdělávací pořady 

 Komise humanitních předmětů připravila pro žáky školy několik vzdělávacích akcí.  

V lednu – únoru 2013 Mgr. Bohumila Pytlíková připravila pro žáky 3. ročníků besedy, které 

byly zaměřeny na téma uprchlictví a azylového řízení. Tyto přednášky se uskutečnily 

k doplnění výuky občanské a právní nauky. Další besedy seznámily žáky s charakteristikou 

antisemitismu, jeho formami, různými historickými projevy a důsledky. Této vzdělávací akce 

se zúčastnily všechny  1. ročníky školy. V květnu 2013 se konala přednáška pro třídu DP3B. 

Cílem bylo seznámit žáky s aktuální tématikou náboženského radikalismu a jeho projevy - 

fundamentalismem, extrémním náboženským projevem. Organizaci obou pořadů zajistila 

Mgr. Bohumila Pytlíková. 26. června 2013 se třídy prvních ročníků  zúčastnily hudebně 

vzdělávacího pořadu o dějinách hudby let 70. – 80. (připravila Mgr. Daniela Bártíková). 

Třída  DP2A pod vedením Mgr. Bohumily Pytlíkové zpracovala odborný bulletin. Tato 

činnost byla spojena s návštěvou značkového servisu. 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

 Školní kolo se uskutečnilo 30. října 2012, vítězka olympiády T. Dolejšová (PDZ 4) se 

zúčastnila městského kola v březnu 2013. Opravu prací prováděli všichni vyučující českého 

jazyka. 

 



3. Poznávací exkurze 

 Členové komise připravili pro žáky řadu poznávacích exkurzí. Například                

Mgr. Bohumila Pytlíková navštívila se třídou PLG1 Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni, 

výstavu „Impulsy futurismu v českém umění“ viděli žáci třídy DP 3B a MPV 3, fotografickou 

výstavu Jana Saudka zhlédla třída DP3B. Mgr. Miroslava Egrtová připravila v říjnu 2012      

pro žáky poznávací exkurzi do muzea motocyklů v Kašperských Horách. V listopadu 2012 

žáci DP2B a DP3B s Mgr. Bohumilou Pytlíkovou a Mgr. Gabrielou Buchtovou byli               

na exkurzi v automobilovém závodě Škoda Mladá Boleslav, součástí byla i prohlídka hradu 

Křivoklát. 8. dubna 2013 třída DP3A navštívila Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR                 

(Mgr. Daniela Bártíková).  Velmi zajímavá a snad i poučná pro žáky naší školy (třídy PLD3 a 

DP3A) byla návštěva soudního jednání v dubnu 2013 na Okresním soudu Plzeň-město.        

15. května 2013 se žáci třídy PLG1 a vybraní žáci školy zúčastnili exkurze do koncentračního 

tábora Terezín, poté následoval výstup na památečnou horu Říp (organizací se zabývaly       

Mgr. Daniela Bártíková a Mgr. Hana Žižková). 

 

4. Středoškolská odborná činnost 

  Mgr. Bohumila Pytlíková byla konzultantkou práce středoškolské odborné činnosti 

žáka M. Roubala. Tématem SOČ byla kriminalita.   

 

5. Filmová a divadelní představení  

  Komise humanitních předmětů zorganizovala pro žáky 1. - 4. ročníků zhlédnutí 

filmových a divadelních představení. 11. prosince 2012 žáci 6 tříd viděli v Komorním divadle 

v Plzni představení „Noc na Karlštejně“, v prosinci 2012 viděli žáci 4 tříd film „Ve stínu“       

o 50. letech našich dějin. V dubnu 2013 se žáci tříd PLG2 a PLD3 zúčastnili filmového 

představení „Anna Karenina“. Mgr. Gabriela Buchtová navštívila se třídou DP2B divadlo 

Alfa, kde zhlédli hru „Hamleteen“. 

 

6. Soutěže 

20. února 2013 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová realizovaly pro žáky 

školní recitační soutěž, která probíhala ve čtyřech kategoriích (recitace básně, reprodukce 

textu, dialog a monolog, prezentace vlastní tvorby). Soutěžilo celkem 20 žáků. O přípravu 

žáků se postarali vyučující českého jazyka. Opět nás dobré výkony soutěžících mile 

překvapily. 

340 žáků se zapojilo do 3. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Školní kolo               

III. kategorie probíhalo formou informačního systému. Vítězové školního kola (F. Bajtek,  

P. Procházka a J. Caisová) jako družstvo obsadili v okresním kole 2. místo (organizace 

soutěže Mgr. Daniela Bártíková). 

Několik žáků se také zapojilo do internetové historické soutěže ANLET Asociace 

nositelů legionářských tradic. Mgr. Jiří  Dlabač zaslal do literární soutěže L. Vaculíka 3 

slohové práce žáků. 

 

7.  Další vzdělávání 

 Mgr. Daniela Bártíková se zúčastnila těchto seminářů: „Kolaborace za protektorátu“ 

(7. 11. 2012, KCVJŠ) a „Krizové situace“ (3. 12. 2012, NIDV). Mgr. Gabriela Buchtová, 

Mgr. Helena Freiová a Mgr. Bohumila Pytlíková absolvovaly kurz „Hodnotitel ústní a 

písemné zkoušky pro žáky s PUP MZ“. Mgr. Buchtová pokračuj ve studiu na PEF Plzeň 

v rámci zvyšování kvalifikace. 

 

8. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise zajistili a zúčastnili se Dne otevřených dveří.   



9. Praxe studentů PEF ZČU 

 Vyučující Mgr. Daniela Bártíková vedla pedagogickou praxi studentky  Pedagogické  

fakulty Plzeň v předmětu občanská nauka. 

 

10.  Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Daniela Bártíková se zúčastnily v září 2012 

adaptačních kurzů prvních ročníků.  

 

11.  Maturitní zkoušky 

 Všichni vyučující českého jazyka a literatury se podíleli na opravě maturitních 

písemných prací. 

 

12.  Mgr. B. Pytlíková se podílela na prezentaci naší školy na ZŠ Tachov 

 

 

13.  Projekt „Šablony“ 

Mgr. Gabriela  Buchtová, Mgr. Miroslava Egrtová, Mgr. Bohumila Pytlíková se zapojily       

do projektu šablony (individualizace). 

 

 

6.5.1.2. Zpráva předmětové komise cizích jazyků  

 
Složení předmětové komise : 

 

Předseda PK:   Mgr. Josef Chmelík 

 

Členové PK:     Mgr. Daniela Bártíková, PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Blanka 

Felegy, paní Barbora Fricová, Mgr. Marie Hajšmanová, Mgr. Josef 

Chmelík, Mgr. Božena Jägerová, Mgr. Ondřej Kapic, Bc. Soňa 

Krausová, Mgr. Pavlína Lindová, PaedDr. Dagmar Pančiková,         

Mgr. Taťána Picková, Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Romana Říhová, 

Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Alena Šteklová 

 

Za práce komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

 Předmětová komise sdružovala učitele anglického, německého, francouzského a 

ruského jazyka. Komise se setkávala v průběhu školního roku dle potřeby, minimálně 

jedenkrát za tři měsíce. 

 

Činnost předmětové komise 

 

1. Školení hodnotitelů státních maturit 

Školení hodnotitelů státních maturit pro anglický jazyk dokončil Mgr. Ondřej  Kapic. 

Rozšíření certifikátu hodnotitel maturitní zkoušky o žáky s PUP úspěšně absolvovali                     

PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Josef Chmelík, PaedDr. Dagmar 

Pančiková, Mgr. Romana Říhová a Mgr. Alena Šteklová. 

 

 

 



2. Příprava na státní maturity  

V rámci přípravy na státní maturitu přepracovaly vyučující anglického jazyka třetí  

školní část  pracovních listů pro ústní  maturitní zkoušky ( Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Alena 

Šteklová ). Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Romana Říhová se zúčastnily konzultačního semináře 

k ústní zkoušce z angličtiny, který pořádal NIDV v Plzni. 

 

3.  Průběh státních maturit 
Členové předmětové komise, kteří získali osvědčení pro hodnotitele  ústní části  

maturitní zkoušky, odvedli velký kus práce při maturitních zkouškách. Konkrétně se jednalo    

o Mgr. Blanku  Felegy, Mgr. Josefa  Chmelíka, Mgr. Boženu Jägerovou,                      

PaedDr. Dagmar  Pančikovou, Mgr.  Taťánu Pickovou, Mgr.  Ilonu Prokopcovou,              

Mgr.  Romanu Říhovou,  Mgr. Yvonu Špetovou a Mgr. Alenu Šteklovou. Mgr. Danielá 

Bártíková vykonávala funkci přísedící při ústních maturitních zkouškách z ruštiny                   

na SOŠ  ve Stříbře. 

 

4.  Další vzdělávání členů PK 

Členové  PK  se  zúčastnili  seminářů  KCVJŠ  v Plzni.  Mgr.  Daniela Bártíková 

navštívila Den ruštinářů, Mgr. Ilona Prokopcová seminář o Evropském jazykovém portfoliu, 

Mgr. Romana Říhová seminář s rodilým mluvčím o nejnovějších metodách výuky angličtiny. 

PaedDr. Dagmar Pančiková se na ZČU zúčastnila workshopu pro humanitně zaměřené 

pedagogy, školení neuro-linqvistického programování (Ventures Books) a semináře             

pro průvodce dalším vzděláváním (NÚV Praha). Mgr. Josef Chmelík reprezentoval školu       

na dvoudenní konferenci v SRN, která se zabývala problematikou interkulturních vztahů mezi 

SRN a ČR. Bc. Krausová úspěšně dokončila na ZČU magisterské studium anglického a 

německého jazyka.   

 

5. Pořádání soutěží  

       Mgr. Taťána Picková organizačně zajišťovala školní kolo SOČ. Mgr. Marie 

Hajšmanová  a  Mgr. Alena Šteklová  připravily a  realizovaly  školní  kolo vánoční  

konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastnilo 13 žáků. Mgr. Božena Jägerová,      

Mgr. Ilona Prokopcová a Mgr. Taťána Picková  připravily pro žáky 2. ročník soutěže v tvorbě 

prezentací fiktivních cestovních kanceláří „Tourismusmesse“, v níž se představilo                  

14 soutěžících. 

 

6. Kulturně poznávací exkurze 

Vyučující  pořádali  pro  žáky   kulturně  poznávací  exkurze  po  Praze s výkladem  

v cizím jazyce (Mgr. Blanka Felegy,  Mgr. Marie Hajšmanová, Mgr. Josef Chmelík,     

PaedDr. Dagmar Pančíková, Mgr. Romana Říhová).  

Obdobným způsobem se žáci seznamovali s historií a kulturními památkami Plzně 

(Mgr. Daniela Bártíková, Mgr. Josef Chmelík, PaedDr. Dagmar Pančiková, Mgr. Romana 

Říhová,  Mgr. Alena Šteklová).  PaedDr. Dagmar Pančíková navštívila s žáky též Domažlice. 

 

7. Zahraniční exkurze 

Mgr. Yvona Špetová připravila pro žáky pětidenní zájezd do Londýna, kterého se  

zúčastnilo 8 žáků školy. Seznámili se s památkami a významnými místy Londýna. Přínosem 

bylo i to, že byli ubytováni v rodinách a mohli se seznámit se způsobem života Angličanů. 

V prosinci se pod vedením PaedDr. Martiny Fabiánové uskutečnila exkurze do Norimberka. 

 

 

 



8. Fiktivní výběrové řízení 

       Mgr. Božena Jägerová, paní Barbora Fricová a Mgr. Alena Šteklová vykonávaly  

funkci  porotců  při fiktivním výběrovém řízení. 

 

9. Návštěvy institucí 

Vyučující navštěvovali se žáky akce Amerického centra, Britské rady, Německé 

knihovny, Rakouské knihovny a Francouzské aliance. 

 

10. Kulturní akce 

Vyučující doplňovali výuku také návštěvou kulturních akcí. PaedDr. Dagmar 

Pančiková navštívila s žáky divadlo Hamleteen, s Mgr. Alenou Šteklovou zhlédli žáci film 

Velký Gatsby, žáci studující ruštinu navštívili filmové představení Anna Karenina. 

 

11. Praxe studentů PEF ZČU 

        Vyučující   vedli  pedagogickou  praxi  studentů  Pedagogické  fakulty –                   

Mgr.  Daniela Bártíková, Mgr. Josef Chmelík,  a  Mgr. Alena Šteklová. 

 

12. Den otevřených dveří 

        Všichni členové komise se podíleli na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří. 

 

13. Inovace ve výuce 
Mgr. Daniela Bártíková, PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Ondřej Kapic,                 

Mgr. Pavlína Lindová, PaedDr. Dagmar Pančíková,  Mgr. Ilona Prokopcová a Mgr. Yvona 

Špetová se zapojily do projektu „Šablony“, ve kterém budou pokračovat i v příštím školním 

roce. 

 

14. Péče o jazykové učebny, propagace jazyků 
        Správci    pečují  o  jazykové   učebny   (Mgr. Blanka Felegy,  Mgr. Božena Jägerová,  

Mgr. Taťána Picková, Mgr. Romana Říhová),   pravidelně    jsou  obměňovány  informativní   

nástěnky (Mgr. Daniela Bártíková, Mgr. Pavlína Lindová, Mgr.  Josef Chmelík,                

Mgr.  Ilona Prokopcová,  Mgr.  Alena Šteklová ). Mgr. Alena Šteklová  organizuje  odběr a 

distribuci časopisu Bridge. 

 

 

6.5.1.3.   Zpráva  předmětové  komise  přírodních  věd 
 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Mgr. Chocholová Miroslava  

 

Členové PK:   Mgr. Stanislava Kňourková, Mgr. Marcela Nesnídalová,       

Mgr. Roman Roubal, Mgr. Jaroslava Tymlová, Mgr. Jan Šulc,  

PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Robert Pecko, Mgr. Jiřina 

Dušková, Mgr. Alena Doudová, Ing. Jan Bříza, Mgr. Denisa  

Pašková a Mgr. Lukáš Feřt. 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů Matematika, Fyzika, Práce s počítačem, 

Chemie, Speciální chemie, Počítačové sítě a Informatika. 



Činnost předmětové komise: 

 

1. Tento rok se do projektu „Nauč se a vytvoř“ (šablony) zapojili: Mgr. Miroslava 

Chocholová, Mgr. Marcela Nesnídalová, PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Robert 

Pecko, Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Alena Doudová  a Mgr. Lukáš Feřt. 

 

2. Všichni se podíleli na organizaci Dní otevřených dveří, kde uchazeče o studium 

informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech 

vzdělání. 

 

3. Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Roman Roubal, Mgr. Miroslava Chocholová a      

Mgr. Lukáš Feřt zadávali státní maturitní zkoušky. 
 

4. Mgr. Robert Pecko se aktivně účastnil grantu řešeného na Západočeské univerzitě        

v Plzni s názvem „Inovace odborného vzdělávání na středních školách“ 

zaměřeného na využívání energetických zdrojů pro 21. století a na jejich dopad na 

životní prostředí. Tento projekt byl ukončen v prosinci 2012. 

 

5. Mgr. Robert Pecko ukončil studium Akreditace MŠMT: 25 878/2010-25-665 - 

Koordinátor ICT (studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti 

informačních a komunikačních technologií daného podle § 9 písm. a) vyhlášky           

č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků). Rozsah studia       

250 hodin. 

 

6. Mgr. Robert Pecko provedl několik aktualizací DHCP serveru, údržbu proxy serveru 

pro učebnu PC4, opravu a údržbu bezdiskových stanic umístěných na chodbách školy 

a serveru poskytujícího  služby pro tyto stanice. 

 

7. V průběhu roku Mgr. Robert Pecko prováděl aktualizaci požadavkového systému, 

který ve školním roce 2012/2013 odbavil a eviduje přes 1200 požadavků týkajících se 

většinou změn v rozvrhu. Dále byly provedeny aktualizace rezervačního systému pro 

učebnu B08. 

 

8. Mgr. Robert Pecko aktualizoval e-learningový systém Moodle, který k dnešnímu 

datu eviduje 635 uživatelů (v loňském roce se jednalo o 470 uživatelů), kteří mohou 

využívat 68 výukových kurzů (v loňském roce se jednalo o zhruba 40 kurzů).              

Po havárii databázového serveru byla provedena kompletní migrace databáze               

z MSSQL na MySQL. 

 

9. Mgr. Alena Doudová absolvovala v průběhu roku několik školení: Tvoření šablon 

pomocí programu Hot potatoes, Jak na weby při výuce, Zvládání problémových žáků 

I. a II., Programy pro interaktivní tabule, Učitel – riziková profese. 

 

10. Jako již tradičně, tak i letos v březnu proběhla mezinárodní soutěž v matematice 

„MATEMATICKÝ KLOKAN“. Zúčastnilo se 34 žáků v kategorii Junior a 27 žáků 

v kategorii Student. Organizaci soutěže zajišťovala a vyhodnocení soutěže provedla 

Mgr. Miroslava Chocholová.  

 

11. Mgr. Lukáš Feřt, Mgr. Martina Fabianová a Mgr. Jiřina Dušková 5. prosince 2012 

připravili pro žáky soutěž „MATEMATIKA JE HRA“.  



 

     Soutěže se zúčastnilo 30 soutěžících dvojic. Tato soutěž má vždy tři části: úvodní test  

     na základní matematické znalosti, vtipné hlavolamy a samostatnou prezentaci určitého  

     matematického pojmu. Organizátoři soutěže se takto snaží zábavnou formou přiblížit  

     žákům předmět matematika.  

 

12. Pod vedením Mgr. Lukáše Feřta funguje každé úterý Fyzikální kroužek pro žáky. 

Fyzikální kroužek je zaměřený především na pokusy a navštěvovali ho  

žáci, které fyzika a fyzikální pokusy zajímají.  Náplň kroužku je  

rozmanitá. Od pokusů např. na téma těžiště, reakční pohon, tekutý dusík  

atd., po exkurze například v Techmania science center Plzeň, a na Katedře obecné 

fyziky. 

 

13. V letošním roce proběhlo několik odborných exkurzí  a besed: 

a) 14. 9. 2013 se zúčastnila třída MEK1 s Mgr. Lukášem Feřtem Dnů vědy a techniky 

v Plzni. 

  

b) 18. 9.-19. 9. 2012 byla třída MEK1 s  Mgr. Feřtem na adaptačním kurzu.  

 

c) 21. 2. 2013 navštívila třída PSD2 s  Mgr. Feřtem ZČU katedru konstrukce strojů. 

 

d) 20. 3. 2013 se zúčastnila třída MEK2 s PaedDr. Fabiánovou výstavy „Ráj vláčků“. 

Žáci se seznámili s modely železnic, dopravou a ekologií v dopravní infrastruktuře. 

 

e) 4. 4. 2013 byla třída DP3A s Mgr. Miroslavou Chocholovou na odborné exkurzi 

v automobilce BMW v Dingolfingu. Zde si žáci prohlédli moderní výrobu automobilů. 

 

f) 8. 4. 2013 byla třída DP3A s Mgr. Miroslavou Chocholovou a Mgr. Danielou 

Bártíkovou v Poslanecké sněmovně a Parlamentu ČR v Praze. 

 

g) 18. 4. 2013 byla třída DP3A s Mgr. Miroslavou Chocholovou  na soudním jednání        

u Okresního soudu v Plzni. Zde žáci viděli celé jednání týkající se dopravní nehody. 

 

h) 10. 6. 2013 Mgr. Feřt zorganizoval besedu „Energie – budoucnost lidstva“ pro třídy: 

PLG1, DP2A, DP1, MEK2, DP2B, PSD2. 

 

i) 20. 6. 2013 se zúčastnila třída MEK2 s PaedDr. Fabiánovou výstavy Tutanchamon a 

jeho doba. 

 

 

.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         6.5.1.4. Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Ing. Jana Benešová  

 

Členové PK:    Ing. Jaroslav Pertlíček, Ing. Jan Bříza, Mgr. Jiřina Dušková,  

Ing. Helena Šleglová, Ing. Dita Žihlová, Ing. Helena  

Valentová, Bc. Anna Hýbnerová 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů Ekonomika, Daňové legislativa, Obchodní 

korespondence, Praxe ve fiktivní firmě a Praxe. Komise se setkávala dle potřeby, průměrně 

jednou za čtvrtletí. 

Členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru:  

 

Září 2012 – duben 2013 

Ing. Jana Benešová navštěvovala školení v rámci projektu Podpora výuky finanční 

gramotnosti na středních školách, které zahrnovalo 16 lekcí a bylo zakončeno znalostním 

testem. 

 

Říjen 2012  
Ing. Helena Šleglová se zúčastnila školení na PC k užití programu Hot potatoes, který je 

využitelný k tvorbě výukových materiálů projektu Inovace a ke zkvalitnění výuky 

směřujícímu k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. 

 

Duben 2013 

Ing. Helena Šleglová se zúčastnila školení Zlozvyky při zpracování textu na PC. 

 

Všichni členové komise se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří ve dnech                 

30. listopadu 2012, 25. ledna a 26. ledna 2013, kde zájemce o studium informovali                  

o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělání a představili 

zájemcům studentské práce zpracované v předmětech fiktivní firma. 

Vyučující ekonomiky a účetnictví připravovali ve spolupráci s komisí dopravních 

předmětů pro žáky čtvrtých ročníků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy praktické 

maturitní zkoušky, které proběhly dne 9. dubna 2013. Stejně tak připravili i okruhy a otázky 

pro ústní maturitní zkoušky předmětu Ekonomika pro tyto obory vzdělání. Někteří zastávali 

funkci zadavatelů při státní maturitní zkoušce. 

Komise ekonomických předmětů tradičně organizuje řadu soutěží, které směřují 

zejména k tomu, aby žáci dokázali nejen zpracovat a nastudovat informace určitého tématu, 

ale dokázali svoji práci i obhájit před odbornou komisí a posluchači. Dne 10. ledna 2013 

proběhla soutěž v prezentaci, ve spolupráci s Úřady práce Plzeň město a Plzeň-sever. Cílem 

soutěž je to, aby se žáci naučili prezentovat svoji práci a obhájit ji, aby se naučili bez trémy 

vystupovat a hovořit před lidmi. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: má škola, dopravní 

firma, výrobní podnik, nezisková organizace. Práce posuzuje odborná komise, která 

vyhodnotí nejlepší z nich a autoři dostanou malou finanční nebo věcnou odměnu věnovanou 

z prostředků SRPŠ.  



Tradiční akcí komise ekonomických předmětů je veletrh fiktivních firem „Vánoční 

Plzeň“. Na organizaci se každoročně podílejí vyučující ekonomiky a fiktivních firem           

Ing. Irena Nováková, Ing. Jana Benešová, Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Jan Bříza, Ing. Jaroslav 

Pertlíček a Bc. Anna Hýbnerová. 

Dne 12.–13. prosince 2012 proběhl již 17. ročník této akce. Cílem je umožnit žákům 

z celé ČR, kteří vedou v rámci výuky své firmy, aby se setkali a porovnali svoji práci, naučili 

se svoji firmu prosadit na trhu pomocí prezentace, nabídkového katalogu a samozřejmě i 

osobní nabídkou na základě prodejního rozhovoru. Získají tím zkušenosti do reálného života, 

které jim pomohou v uplatnění na trhu práce, ale i při vedení skutečné firmy.  

V tomto školním roce se na veletrhu sešlo přes třicet vystavujících firem, osm firem 

SPŠ dopravní, Plzeň, dále pak firmy z Mariánských Lázní, Mostu, Příbrami, Rokycan, Žatce, 

Dalovic, Sokolova, Liberce a Prahy. Finanční služby opět zajišťovala fiktivní banka         

PPFB, a. s., ze Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni.  

Dne 21. února 2013 se uskutečnila další soutěž: fiktivní výběrové řízení, ve kterém si 

žáci mohli vyzkoušet průběh přijímacího pohovoru při vstupu do zaměstnání, od podání 

žádosti se strukturovaným životopisem až po osobní pohovor před komisí, a to v českém          

i cizím jazyce. Cílem soutěže je, aby si žáci vyzkoušeli, jak probíhá přijímací pohovor            

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: asistent/ka ředitele, dispečer/ka dopravy, administrátor/ka 

skladu, vedoucí účetní. V porotě v letošním roce zasedli: Ing. Valentová, ředitelka Úřadu 

práce Plzeň-jih, Ing. Čada, ředitel Úřadu práce Plzeň - sever, pan Balík, vedoucí provozu 

ČSAD, a. s. Kralovice a pan Königsmark, vedoucí provozu ČSAD, a. s. Přeštice a pan Pavel 

Cícha z Městského úřadu Stod, který pro přihlášené účastníky připravil před samotnou soutěží 

dne 14. února 2013 besedu o vhodném chování a přípravě na pracovní pohovor. Za SPŠ 

dopravní, Plzeň zasedla v komisi personalistka Martina Voříšková a dále vyučující cizích 

jazyků. Zúčastnilo se celkem 27 soutěžících nejen z naší školy, ale i z ostatních odborných 

plzeňských škol.  

Součástí přípravy na pohovor je napsat svůj strukturovaný životopis a motivační dopis 

Soutěž je složena ze dvou částí. Prvním úkolem je vytvořit dle zadání práci na počítači            

či napsat vědomostní test a druhá, stěžejní část, je pracovní pohovor před komisí, včetně 

komunikace v cizím jazyce.  

Důležitou součástí soutěže je spolupráce s předmětovou komisí cizích jazyků a účast 

vyučujících této komise v porotě soutěže. V letošním roce zasedly v porotě paní Mgr. Alena 

Šteklová, Mgr. Božena Jägerová, Mgr. Ilona Prokopcová a paní Barbora Fricová.  

Z naší školy obsadili žáci v letošním ročníku přední místa a byli vybráni jako nejlepší            

na pozice:  

1. dispečer/ka dopravy:   Matěj Kaše (1. místo), Jakub Valenta (2. místo),  

                                    Pavel Kalabza (3. místo)  

2. administrátor/ka skladu:  Martin Klement (1. místo), Jan Kříž (2. místo),  

Pavel Pomahač (3. místo)  

3. asistent/ka ředitele:    Jana Velková (1. místo) 

 

Celostátní elektronická soutěž Finanční gramotnost - celkem se na naší škole 

zúčastnilo 536 žáků. Soutěžní testy se týkaly problematiky domácích financí a podnikového 

hospodaření. Družstvo ve složení: Petr Eret (DP3A), Daniel Votípka (DP3A) a Martin Kohout 

(PSD4) zvítězilo v okresním kole a zaujalo 4. místo v krajském kole. 

Dne 17. června 2013 se uskutečnil 3. ročník Ekonomické olympiády, zábavné 

soutěže pro tříčlenná družstva. Cílem soutěže je ukázat žákům, že s ekonomickou vědou se lze 

i pobavit a zároveň procvičit znalosti z ekonomických předmětů. Odměněno bylo celkem pět 

družstev, z prostředků SRPŠ jim bylo rozděleno 2.000 Kč. 

 



Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů: 
Dne 26. září 2012 se třídy PLG3 a PSD2, dozor Ing. Jana Benešová a Ing. Vladimír 

Beneš, zúčastnily exkurze do závodu TPCA Kolín. Zde si žáci podrobně prohlédli 

automobilový závod a kromě organizace samotné výroby viděli i zajištění výroby 

z logistického hlediska.  

Ve dnech 19., 25. a 26. září 2012 – navštívily postupně třídy PDZ4, PLG4 a PLD4 

ČNB v Praze. Cílem exkurze bylo zprostředkovat žákům více poznatků o tomto subjektu 

finančního trhu a doplnit učivo tématického celku Bankovnictví v předmětu Ekonomika. Žáci 

se seznámili s činností ČNB, vyslechli zajímavou přednášku o vývoji peněz, historii                  

i současnost zákonných platidel v ČR, jejich ochranných prvků, padělků a zlatých rezerv. 

Pedagogický dozor vykonávala Ing. Jana Benešová, Mgr. Gabriela Buchtová, Ing. Rostislav 

Jekielek a Mgr. Blanka Felegy. 

Dne 9. října 2012 třídy MPP2 a MPV3, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Mgr. Miroslava 

Egrtová, navštívily Muzeum motocyklů v Kašperských Horách, kde se seznámily s tradicí 

výroby motocyklů v ČR. Žáci si zde prohlédli historické, ale i nové typy motocyklů. 

Dne 15. listopadu 2012 třídy MPP2 a PSD2, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Mgr. Ondřej 

Kapic, navštívily závod Evobus v Holýšově, kde viděli celou výrobu karoserií autobusů 

značky Mercedes a Setra.  

Dne 14. března 2013 se třídy PLG2, PLG3, PSD2, PSD3 a PSD4, dozor Ing. Jana 

Benešová a Ing. Vladimír Beneš, zúčastnily exkurze do automobilového závodu BMW 

v Dingolfingu.  

Dne 21. března 2013 třída MPP2, dozor Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Vladimír Richtr, 

navštívila Jadernou elektrárnu v Temelíně. Jde o elektrárnu s největším výkonem v ČR, která 

se snaží o ekologickou výrobu tolik potřebné elektrické energie.  

V červnu 2013 - exkurze na konci školního roku třídy PLG3 – návštěva KB, návštěva 

soudního přelíčení, jazyková exkurze Praha, dozor Ing. Jana Benešová a Mgr. Alena Šteklová. 

 

Další činnost komise: 

1. účast na veletrzích fiktivních firem 
Účast na veletrzích fiktivních firem podporuje v žácích soutěživost, podnikavost, 

komunikativnost, chuť pracovat ve fiktivní firmě a učit se záležitosti spojené s jejím vedením 

a propagací. Výsledky své práce mohou srovnat s výsledky firem na jiných školách v České 

republice, v případě mezinárodních veletrhů i ze zahraničí. Na mezinárodním veletrhu si navíc 

žáci procvičí cizí jazyk, zejména angličtinu, a přesvědčí se o nutnosti komunikace v cizím 

jazyce, což je motivuje při dalším studiu. 

Dne 14. – 15. listopadu 2012 - Veletrh fiktivních firem v Příbrami. Veletrhu se 

zúčastnili tři zástupci fiktivní firmy Kardinál, s. r. o. a tři zástupci fiktivní firmy XRider, s. r.o. 

(žáci třídy PLG4). Firma XRider , s. r. o. obsadila v soutěži o nejlepší prezentaci 2. místo. 

Pedagogický dozor vykonávaly Ing. Irena Nováková a Ing. Jana Benešová. 

Dne 19. – 21. března 2013 – Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. 

Letošního 18. ročníku Mezinárodního veletrhu se zúčastnily fiktivní firmy naší školy: 

Ametyst, s.r.o. (žáci třídy PLD4) a XRider, s.r.o (žáci třídy PLG4). Zúčastnili se soutěží          

o nejlepší katalog, stánek a reklamní spot, vyzkoušeli si obchodování v cizím jazyce, navázali 

nová přátelství a kontakty s jinými studentskými firmami. Pedagogický dozor vykonávali Ing. 

Jana Benešová a Ing. Vladimír Beneš. 

 

 

 

 

 



2. Přednášky pro žáky, organizované Západočeskou universitou: 
Dne 11. června 2013 - přednáška pro třídu MPV3 „Euro a jeho budoucnost“ –      

Ing. Pavla Netušilová Ph.D. seznámila žáky s problematikou výhod a nevýhod společné měny. 

Dne 18. června 2013 - přednáška pro třídu MPV3 „Historická perspektiva 

hospodářských krizí“ – JUDr. Ing. David Martinčík se zaměřil hlavně na poučení z příčin 

hospodářských krizí.  

 

  

6.5.1.5.     Zpráva o činnosti předmětové komise dopravních předmětů 
 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Ing. Radmila Smětáková 

 

Členové PK:   Ing. Danuše Kvitová, Ing. Miroslav Šimandl, Ing. Vladimír  

Beneš, Ing. Rostislav Jekielek, Ing. Helena Šleglová , Ing. Pavel  

Zach, Ing. Jaroslav Čejka, PaedDr. Alfréd Pinker  

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů Doprava a přeprava,                 

Silniční   doprava a přeprava,  Logistika a  obslužné  systémy,  Logistika,   Dopravní logistika,     

Řízení letového provozu, Letadla a letiště, Přepravní služby, Dopravní služby,               

Odborná doprava,   Dopravní prostředky, Dopravní zeměpis, Počítačové aplikace, Praxe.   

 

Předmětová komise dopravních předmětů se schází v průběhu celého školního roku 

dle aktuální potřeby, minimálně jedenkrát za pololetí. 

 

Činnost předmětové komise:  
Ve školním roce 2012/13 probíhala výuka podle nových ŠVP již ve všech ročnících. 

Obsah učiva školních vzdělávacích plánů zpracováváme žákům pomocí nových výukových 

metod, aktivně jsme se zapojili do tvorby výukových materiálů pomocí šablon a DUMů. 

Odbornou úroveň si členové komise zvyšovali studiem periodik, které škola 

pravidelně odebírá (Letectví, Logistika, Tachograf, Dopravní noviny a Železničář) a účastí     

na odborných školeních pořádaných našimi partnery. Spolupracovali jsme se Svazem 

logistiky a spedice, s Universitou J. Pernera (Ing. Radmila Smětáková a Ing. Rostislav 

Jekielek), se sdružením Česmad (Ing. Vladimír Beneš a Ing. Danuše Kvitová), s Českými 

drahami (Ing. Miroslav Šimandl a Ing. Helena Šleglová) a s leteckými společnostmi           

(Ing. Jaroslav Čejka a Ing. Pavel Zach). 

 

1. Odborná školení 
V letošním roce poskytla Univerzita J. Pernera v Pardubicích cyklus přednášek               

pro učitele odborných předmětů. Školení měla vysokou úroveň a byla nám velkým přínosem 

pro výuku (zúčastnili se Ing. Radmila Smětáková, Ing. Jan Beneš, Ing. Rostislav Jekielek,  

Ing. Helena Šleglová).  

Potřebné informace nám poskytuje i firma Česmad, na jejíž valné hromadě byla letos 

přítomna Ing. Radmila Smětáková a zúčastnili jsme se i dalších školení, které tato firma 

pořádá např. na téma fixace materiálu v dopravním prostředku, pojištění nákladu, činnost 

dispečera silniční dopravy (Ing. Jan Beneš, Ing. Radmila Smětáková). 

 



Pravidelně se zúčastňujeme i setkání učitelů odborných předmětů všech dopravních 

škol v rámci Odborné výchovy pořádané SSL dvakrát ročně (Ing. Helena Šleglová). 

 

2. Poskytované kurzy 
Na základě projektu UNIV2 jsme vytvořili v rámci celoživotního vzdělávání učební 

plán kurzu Logistik-zasilatel, který jsme upravili dle požadavků Pracovního úřadu             

(Mgr. Marcela Nesnídalová, Ing. Radmila Smětáková, Ing. Rostislav Jekielek). V průběhu 

měsíců únor-duben jsme kurz odučili. Školení se zúčastnilo dvanáct účastníků zejména                    

z úřadů práce. Všichni s úspěchem tento 120 hodinový kurz absolvovali a získali certifikát. 

Práce s dospělými byla pro nás změnou a byla velmi přínosná. V měsíci červnu proto 

pokračujeme kurzem Výpočetní techniky (Mgr. Marcela Nesnídalová, Ing. Radmila 

Smětáková, Mgr. Denisa Pašková). 

Na naší škole během školního roku probíhalo i vstupní školení řidičů pro získání 

profesních průkazů, které lektorovala komise strojní společně s Ing. Radmilou Smětákovou. 

Letos bylo rozšířeno i o poskytování pravidelných periodických školení. 

 

3. Soutěže 
Každoročně naše komise připravuje žáky na soutěž SOČ. Žáci Daniel Aubrecht a 

Slavin Laskov z oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Silniční doprava 

vyhráli na počátku letních prázdnin postup  do celostátního kola. Jejich řady rozšířili i další 

žáci oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika – Klimentová, 

Cikánová, Svobodová, Reichová a Jonák. Všichni předvedli hodnotné práce (vedoucí           

Ing. Jan Beneš, Ing. Radmila Smětáková Ing. Rostislav Jekielek). 

Další akce, které se pravidelně zúčastňujeme, je celostátní soutěž Logistik-junior, 

pořádaná SOŠ logistickou a SOU v Karlových Varech-Dalovicích. Letos proběhla v měsíci 

říjnu a naši žáci ze třídy PLG4 pod vedením Ing. Rostislava Jekielka již počtvrté obhájili své 

vítězství nad ostatními dopravními průmyslovkami. 

 

4. Zvyšování kvality výuky 
Členové naší komise se zapojili do projektu Šablony: Ing. Helena Šleglová zpracovává 

témata všeobecné dopravy, Ing. Jan Beneš – témata silniční dopravy, Ing. Pavel Zach - 

letecká doprava, Ing. Rostislav Jekielek – témata předmětu Zbožíznalství. Ing. Radmila 

Smětáková vypracovává DUMy na předmět Logistika. Během následujícího roku tyto 

moderní výukové prostředky vytvoříme, s jejich ověřováním ve výuce jsme již začali v tomto 

školním roce.  

S ČVUT jsme spolupracovali na podobném projektu inovace výuky a ve výuce ho 

ověřovali do prosince 2012 (Ing. Radmila Smětáková). 

Výuku se snažíme dále zkvalitňovat tvorbou a neustálou aktualizací výukových 

prezentací. Velký soubor prezentací již vznikl pro předmět Logistika 1.-4. ročník               

(Ing. Radmila Smětáková a Ing. Rostislav Jekielek). Všechna témata jsou zpracována                

i pro Všeobecnou dopravu (Ing. Helena Šleglová, Ing. Radmila Smětáková).  

 

5. Odborné exkurze 
Naše komise uspořádala i několik odborných exkurzí.  

Žáci  prvních ročníků v rámci předmětu Doprava navštívili Národní technické 

muzeum a také se podívali do Království železnic v Praze (Ing. Helena Šleglová). 

Do Automobilky TPCA Kolín jeli studenti oboru silniční doprava a logistika. Exkurze 

má již několikaletou tradici, svojí informační náplní je velmi vhodná i pro žáky dalších oborů. 

Podobná exkurze byla uskutečněna do automobilky BMW Dingolfing (Ing. Jan Beneš,         

Ing. Radmila Smětáková).  



Žáci  oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření  zasilatelství a letecká 

doprava, navštívili odbornou exkurzi ve firmě Rádl, kde se seznámili s nadlimitní přepravou 

nákladů, dále se seznámili s provozem letiště Karlovy Vary a firmou Diessen Aerospace     

(Ing. Jaroslav Čejka).  

Žáci oboru Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Dopravní služby v EU si prohlédli 

vybavení ŽST České Budějovice (dálkově ovládanou železniční trat, seřaďovací nádraží, 

zařízení KOMPAS, informační systémy, ČD centrum, vlečkový provoz) a navštívili muzeum 

železniční techniky v obci Vrčeň na jižním Plzeňsku. 

 

6. Maturitní zkoušky 
Během školního roku jsme řádně připravovali studenty k úspěšnému vykonání 

maturitní zkoušky. Všichni členové komise získali osvědčení pro zadavatele MZ a podíleli se 

na průběhu státní části. Na školní části MZ se většina členů účastnila jako zkoušející nebo 

přísedící odborných předmětů. Zúčastnili jsme se MZ také jako předsedové komisí na jiných 

dopravních školách (Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Jan Beneš). 

 

7. Praxe průběžná a souvislá 
V průběhu školního roku jsme se podíleli na organizaci a částečné kontrole 

průběžných praxí (docházka a referáty) žáků 4. ročníků, kteří byli umístěni v odborných 

firmách (Ing. Jan Beneš, Ing. Danuše Kvitová, Ing. Miroslav Šimandl, Ing. Pavel Zach,        

Ing. Rostislav Jekielek). Zajistili jsme i sepsání smluv žáků s firmami na 14denní souvislé 

praxe, které probíhaly v době maturit a společně s učiteli ostatních komisí vykonávali jejich 

kontrolu (dle dalšího časového využití učitelů při maturitách a výuce). 

 

8. Další aktivity 
Ing. Radmila Smětáková a Ing. Rostislav Jekielek organizačně zajistili a s třídou PLG2 

se zúčastnili dobročinných akcí Bílá Pastelka a Světluška.  

 

 

6.5.1.6.   Zpráva o činnosti předmětové komise strojnických a  

               elektrotechnických předmětů  
 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:    Ing. Josef Fikrle 

 

Členové PK:   Ing. Jaroslav Brůna, Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Jaroslav  

     Plzák, Ing. Jan Šneberger, Ing. Karel Vlček, Ing. Antonín  

     Wagner, Ing. Helena Wohlmutová 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Předmětová komise sdružuje učitele předmětů Technické kreslení, Strojírenská 

technologie, Části strojů a mechanismy, Mechanika, Diagnostika a opravy vozidel, Řízení 

motorových vozidel, Silniční vozidla, Elektrotechnika a Automatizace.  

 

Členové se scházeli pravidelně na poradách předmětové komise (průměrně jedenkrát 

za dva měsíce), případně podle potřeby při řešení běžných problémů. 

 



V průběhu školního roku 2012/2013 jsme průběžně zajišťovali přípravu výuky 

odborných předmětů našeho oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření  diagnostika a 

opravy vozidel podle tematických plánů vypracovaných v souladu se Školním vzdělávacím 

programem.  

Odbornou úroveň si členové komise zvyšovali studiem odborných publikací, časopisů 

a informací z internetových stránek. Ing. Jan Šneberger je pravidelným přispěvatelem 

odborného časopisu Autoexpert. V letošním roce se zúčastnil Ing. Fikrle odborného školení     

u Česmad Bohemia. Bude využito v kurzech k profesní způsobilosti řidičů. Z nedostatků 

finančních prostředků se žádný z učitelů neúčastnil školení pořádaných firmou C-agency, 

zaměřených především na využívání počítačů při tvorbě výkresové dokumentace. Je třeba 

podotknout, že školení je se stále se rozvíjejícími programy CAD již žádoucí, neboť mimo 

jiné žáci sami mají přístup k poslední verzi programů.  

Většina členů komise si zvyšovala své dovednosti v práci s počítači. Počítačové 

kompetence jsme uplatnili při zvyšování názornosti vyučování, využitím multimédií           

(Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Josef Fikrle, Ing. Jaroslav Plzák). K výuce žáků moderními 

metodami jsme kromě odborné učebny využívali projektor a počítače (Ing. Jaroslav Čejka, 

Ing. Josef Fikrle). Odborná automobilní učebna byla využívána pro výuku stěžejních 

předmětů (Silniční vozidla a Diagnostika a opravy vozidel). Instalovaný stálý projektor je 

využíván ve velké míře. Slibované vybavení interaktivní tabulí z prostředků EU zůstalo 

nenaplněno na úrovni MŠMT. Projektu Inovace (šablony) se z naší komise účastní pouze 

jeden učitel. Takto získané prostředky pak nestačily na víc než jeden projektor, notebook a 

myš. Nicméně v rámci projektu vypracovaná cvičení budou ve výuce využita i v budoucnu. 

V průběhu jara 2012 rozhodla komise o úpravě ŠVP tak, aby byla výuka stěžejních 

předmětů inovována a lépe vzájemně propojená. Změny se již promítly u prvního ročníku 

v předmětu Silniční vozidla.  

Dále jsme zorganizovali některé odborné exkurze. Několik tříd navštívilo Škodu 

Mladá Boleslav, plzeňskou Škodu – obráběcí stoje, AutoTec na brněnském výstavišti, TPCA 

Kolín, atd.  

Zajištění průběžné a 14denní souvislé praxe členy komise usnadnilo práci zejména 

třídním učitelům, kteří nejsou odborníky v profilových předmětech oboru vzdělání Dopravní 

prostředky. Výběr pracovišť pro souběžnou praxi tak v plném rozsahu odpovídal zaměření 

těchto tříd. 

Všichni členové vzorně prezentovali školu a aktivně podávali informace při Dnech 

otevřených dveří, kde uchazeče informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia. 

Školní rok jsme zakončili úspěšným průběhem profilové části maturitní zkoušky. 

Otázky pro ústní maturitní zkoušky byly vypracovány v souladu s učebními osnovami.         

Ing. Josef Fikrle využil k prezentaci odpovědí obrazové přílohy typu „slepá mapa“, což mělo 

především uklidnit maturanty při přípravě odpovědí a poskytnout více prostoru pro odbornou 

diskuzi mezi maturanty a maturitní komisí.  

Celkově lze tento školní rok 2011/2012 hodnotit úspěšně. Všem změnám v oborech 

vzdělání jsme se snažili aktivně přizpůsobit a zahrnout je do výuky.  

Předmětová komise pracovala na dobré úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 



6.5.1.7. Zpráva předmětové komise tělesné výchovy  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:  PaedDr. Alfred Pinker 

 

Členové PK:   Mgr. Hana Žižková, Mgr. Petr Peleška, Mgr. Josef Hovora 

 
Práce naší komise ve školním roce 2012/13 byla přímo řízena kompetencemi Mgr. Šulce, ZŘ. 

 

Činnost předmětové komise:   

Hlavním dokumentem, kterým se naše práce v tomto školním roce řídila, byly 

rozpracované ŠVP do našich podmínek. Operativně jsme výuku přizpůsobovali konkrétním 

situacím, ale snažíme se dodržovat rozepsaná témata. Velmi nám pomohla nově 

rekonstruovaná velká tělocvična, která je v plném vytížení nejen pro výuku tělesné výchovy, 

ale je za úplatu poskytována i jiným sportovním organizacím. Jen je třeba při tvorbě nových 

smluv s nimi dbát na to, aby byla dodržována pravidla provozu.  

Neustále se snažíme omezovat počty žáků, kteří se z různých důvodů neúčastní 

povinné tělesné výchovy, protože zvyšování fyzické kondice žáků a pohybové „gramotnosti“ 

máme jako jeden z našich hlavních cílů výuky. I z těchto důvodů jsme zavedli přísnější 

kontroly omluvenek, více spolupracujeme s třídními učiteli. Již několik let máme zavedené 

interní pravidlo o minimální 70% aktivní účasti na výuce a povinnosti splnit                 

všechny předepsané testy pohybových dovedností, aby žák mohl být klasifikován z tělesné 

výchovy. Také z těchto důvodů jsme se zapojili do masové akce, kde se soutěží o nejzdatnější 

školu v předepsaných disciplinách. Letos proběhl první, zkušební ročník. 

 Kromě zadání ŠVP se snažíme zapojovat žáky do sportovních aktivit, kterých je         

na naší škole několik, z některých se dokonce stala již tradice (futsal a florbal), snažíme se 

přidat minimálně basketbal a volejbal. Nesmírně si vážíme toho, že tyto turnaje si žáci             

pod naším dohledem a kontrolou řídí a organizují sami. S tradičními pořadateli 

spolupracujeme při přípravě turnajů a jejich realizaci, samotný turnaj probíhá již za jejich 

řízení. Pro žáky je to jistě výborná zkušenost a ani za strany vedení školy nebyly žádné 

připomínky. Poslední ročníky proběhly za minimálního narušení vyučování. To vše je 

součástí dalšího našeho cíle – zapojit žáky do organizování pohybových aktivit a získat další 

adepty pravidelného sportování, rozhodování a organizace soutěží. 

 S vyšší sportovní aktivitou souvisí i výskyt zranění, která pečlivě evidujeme. Nelze 

říci, že by počet zranění byl příliš vysoký, ale často pramení z velké snahy nebo nezvládnutí 

pohybových činností. Preventivně poučujeme studenty a vedeme je k dodržování pravidel 

Fair play a vzájemné toleranci. 

Konáme pravidelné schůzky členů PK, ať už oficiální s Mgr. Janem Šulcem nebo 

neformální, kde se řeší aktuální potřeby. Připravili jsme si plán obnovy pomůcek pro výuku 

TEV, ale vše je odvislé od finančních možností školy. Proto také apelujeme na žáky a dbáme 

na to, aby s materiálním vybavením bylo zacházeno šetrně. Bohužel, frekvence jejich 

používání a opotřebení je veliká. Z výtěžku ekologické akce jsme získali např. stůl na stolní 

tenis. 

 

Sportovní výsledky 

 Vážíme si zájmu vedení školy, které naši práci plně podporuje. Na naší škole studuje  

řada žáků, kteří jsou členy sportovních klubů na úrovni mládežnických lig. Jedná se zejména 

o členy FC Viktoria Plzeň (fotbal) a HC Škoda Plzeň 1929 (hokej).  



Vedení školy i vyučující TEV vycházejí těmto studentům maximálně vstříc, bude třeba ještě 

doladit nějaké drobnosti, zejména v oblasti reprezentace školy ve sportovních soutěžích.  

Opět jsme se zúčastnili několika soutěží, které pořádá Asociace školních sportovních 

klubů ČR. Tradičně to byl fotbal, basketbal, volejbal, plážový volejbal, plavání, florbal. 

Možná, že jsme v minulosti dosahovali lepších umístění, ale dost to závisí i na výkonnosti a 

kvalitě sportujících žáků. 

Máme radost, že po několika letech jsme sestavili (ve spolupráci s Křimicemi) nadějný 

tým basketbalistů (4. místo). Žáci mají zájem se scházet pravidelně během školního roku, 

jistě nějaký vhodný termín najdeme. Trochu zklamali fotbalisté do 17 let, když jsme 

nepostoupili do dalších kol, přestože jsme měli k dispozici fotbalisty FC Viktoria. Starší kluci 

v Poháru Josefa Masopusta postoupili do krajského kola, které ale kolidovalo s maturitními 

zkouškami. Také volejbalisté a plážoví volejbalisté na svých soutěžích získali přední 

umístění, stejně jako plavci. Tradičně dobrá umístění přivezli také florbalisté a florbalistky. 

Výborní byli házenkáři a házenkářky v rámci kraje. Mimo AŠSK ČR se pravidelně účastníme 

tradičních turnajů v rámci Středoškolské futsalové ligy, Vánočního charitativního turnaje 

v sálovém fotbale a ještě několika dalších akcí – dívčí volejbal, nohejbal (Křimice).              

Ve futsalových a fotbalových turnajích jsme měli družstva hochů i dívek. Proběhla také řada 

hodin (v rámci suplování) s tématikou olympismu,  pravidel a etiky sportu, dopingu a jiných 

aktuálních témat. 

 
Odborné exkurze a kurzy 

  Díky Mgr. Hany Žižkové jsme opět uspořádali lyžařský kurz v Krkonoších, sice jen 

pro cca 20 žáků, ale po loňském výpadku dobrý počin. Nechtěli bychom o tento kurz přijít, 

ale klesá zájem žáků.  

Po loňském úspěšném sportovním kurzu pro vybrané žáky třetích ročníků je připraven další 

(díky Mgr. Haně Žižkové a Mgr. Lukáši Feřtovi). Úspěšná byla exkurze do SRN (Adidas). 

 Snažíme se výuku zefektivnit a modernizovat, zavádět nové cvičební formy tak, aby se 

tělesná výchova stala pro žáky přitažlivější a emotivnější.  

 

6.5.1.8. Zpráva o činnosti předmětové komise mechanizačních předmětů  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:    Ing. Vladimír Richtr 

 

Členové PK:    Ing. Jana Jindřichová, Bc. Marcela Kubíková,   

               Ing. Václav Švancar, Ing. Stanislav Šlapák,  Vladimír Kunst, 

 Ing. Miroslav Műller, Jaroslav Siegr,  Ing. Jaroslav Brůna,       

 Ing. Libuše Ellederová, Mgr. Jan Mojžíš 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů:  
Zemědělská technologie, Biologie a ekologie, Stroje a zařízení, Motorová vozidla, Servis a 

opravy, Strojnictví, Elektrotechnika a automatizace, Praxe, Požární technika a prostředky, 

Požární bezpečnost staveb, Prevence požární ochrany, Integrovaný záchranný systém, 

Rekultivace, Biotechnika, Odpady, Krajina a životní prostředí, Ochrana životního prostředí 

 



Setkání členů komise se uskutečňovalo aktuálně během celého školního roku. Řešila 

se zejména otázka vykonávání praxe. Požadavkem bylo přenést část praxe ze střediska 

Křimice  na Karlovarskou. 

 

Požární prevence a Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb 

 

Předmětová komise během tohoto školního roku řešila tyto úkoly: 
- vypracovala tematické plány pro výuku v daném školním roce 

- navrhla odborné exkurze pro tento školní rok 

- zajišťovala informace pro rodiče a budoucí žáky na dny otevřených dveří 30. 11. 2012 a     

  25. a 26. ledna 2013 s důrazem na propagaci oborů a činnosti žáků v jednotlivých oborech  

  vzdělání 

- stanovila témata pro maturitní práce  

- připravovala maturitní témata pro praktické a ústní maturitní zkoušky 

- zajišťovala vhodná pracoviště pro výuku průběžné a souvislé praxe  

- zajišťovala kontrolu žáků na souvislé praxi 

 

Účast žáků v soutěžích 

            Dne 26. dubna  2013 se v Dubně u Příbrami konala soutěž TFA (Železný hasič). 

Soutěže se zúčastnili naši žáci pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana Jaroslava Siegra. 

Soutěž je poměrně fyzicky náročná. Jedná se  o překonávání dráhy v plné výzbroji. Například 

přeskok bariéry nebo přenos osoby na určenou vzdálenost.  Naši žáci se ve svých kategoriích 

umístili na předních místech. V hlavní kategorii se na 2. místě umístil Vojtěch Šebek ze třídy 

MVP3. V kategorii žen obsadila 1. místo Martina Jůzková a 3. místo Karolína Štorková. Obě            

ze třídy MPP2. V této soutěži již tradičně naši žáci obsazují přední místa. 

 

Uskutečněné exkurze v jednotlivých třídách: 

- 12. 10. 2012 žáci požární prevence MPV3 a MPV4  zúčastnili exkurze na zabezpečení   

   požární   ochrany ve firmě ČEPRO Třemešná 

-   9. 11. 2012 třída MPV3 navštívila centrální požární stanici Košutka 

- 27.  4. 2013 a 28. 4. 2013  třídy MPP1 a MPP2 – Den ve vzduch u rádiem Kiss Proton 

 

Aktivity oboru vzdělání Mechanizace a služby, zaměření Ekologie, jsou uvedeny        

v kapitole 4.5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5.2.    ZPRÁVY  PK - Křimice 
 

6.5.2.1. Zpráva předmětové komise humanitních předmětů  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   PaedDr.Vladimíra Kroupová 

 

Členové PK:    Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Jana Bočková, Mgr. Věra 

Valečková, Mgr. David Simota, Ing. Antonín Mráček, 

paní Blanka Vaňourková  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Vyučovací předměty:  Český jazyk a literatura, , Dějepis, Kultura osobního  projevu,  

    Právo, Základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 28. srpna 2012. Komise se setkávala dle potřeby, 

průměrně jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly řešeny průběžně. 

 

Činnost předmětové komise: 

Učební plány dle platných ŠVP byly vypracovány v první polovině září a předány ZŘ. 

Mgr. Blanka Havlíčková vytvořila přehled o žácích s poruchami učení a předala vyučujícím 

jazyků. 

V září byly zpracovány i učební plány pro třetí ročníky vzdělávané dle platných ŠVP. 

Byla sjednocena témata pro písemné práce a kritéria pro klasifikaci v souladu se 

školním řádem. 

V rámci výuky předmětu Český jazyka a literatura se Mgr. Blanka Havlíčková,        

Mgr. Jana Bočková a PaedDr. Kroupová zapojily do Individualizace výuky pro zvýšení 

efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol (šablony). 
Byl předložen a upraven plán exkurzí na rok 2013.  

Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků a 

podíleli se na realizaci Dne otevřených dveří 30. 11. 2012 a 25. 1. a 26. 1. 2013. 

Na 14. února 2013 bylo zajištěno představení James Blond v Divadle Alfa pro žáky 

oborů vzdělání zakončené maturitní zkouškou.  

Byly projednány změny v písemné části státní maturitní zkoušky, navýšení časového 

limitu na 90 minut a zpřísnění kritéria rozsahu (250 slov). 

V únoru vyhodnocen průběh 1. pololetí, prospěch žáků. 

Byla zhodnocena úspěšnost žáků maturitních tříd v připuštění k maturitní zkoušce. 

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2012/13, připravila podklady     

pro náměty činnosti na příští školní rok. Dále sestavila seznam požadavků na pomůcky a 

vybavení v rámci tvorby ŠVP. Zhodnotila též průběh státních maturitních zkoušek. 

Byla schválena prognóza činnosti na příští školní rok a vytvořena tato zpráva. 

Práce komise byla po celý rok úspěšná, byly podporovány podmínky pro dobré vztahy 

v učitelském kolektivu i ve vztazích mezi učiteli a žáky. V tomto duchu bude zajisté 

pokračovat i v příštím roce.  

 

 

 

 



6.5.2.2. Zpráva o  činnosti komise cizích jazyků  

 
Složení předmětové komise: 
 

Předsedkyně PK:   Mgr. Božena Vaněčková 
 

Členové PK:  Mgr. Jana Bočková, Mgr. Michaela Kefurtová, Mgr. Dagmar 

Kuthanová, Mgr. Olga Marková, Mgr. David Simota ,           

Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Vlasta Sýkorová, Mgr. Věra 

Valečková, Mgr. Božena Vaněčková  
   

Vyučovací předměty:  Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Německý  

                                                jazyk, Konverzace v německém jazyce                                                      

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar.  

 

Předmětová komise sdružovala učitele anglického a německého jazyka. 

 

Činnost předmětové komise: 

Komise se setkávala v průběhu školního roku dle potřeby, průměrně jednou                 

za čtvrtletí.  

Důležitým úkolem pro předmětovou komisi se ve školním roce 2012/13 stala příprava 

žáků na státní maturitní z cizího jazyka. 

 Učitelé cizích jazyků byli školeni jako hodnotitele státních maturit, školení úspěšně 

dokončily Mgr. Dagmar Kuthanová a Mgr. Věra Valečková a získaly tak kvalifikaci           

pro vykonávání funkce „Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky“. 

Pedagogové průběžně přepracovali k ústní části maturitní zkoušky 3. část pracovních 

listů, ve které akceptovali technické zaměření naší školy a reálie jednotlivých zemí           

(Mgr. Michaela  Kefurtová, Mgr. Yvona Špetová).  

 Dále se členové komise zúčastnili seminářů k problematice státních maturit.  

 V rámci svých konzultačních hodin poskytovali žákům doučování a konzultace 

k probírané látce.  

  Učitelé se zapojili i do projektových aktivit.  

Ve školním roce 2012/13 probíhala další etapa realizace projektu číslo 125 „Spolupráce 

přes hranice, odbornost bez hranic“ – ERDF, Cíl 3: Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko. Proběhly další výměnné pobyty žáků - viz. bod 4.7.8. 

Pokračovali jsme v aktivitách projektu „Nauč se a vytvoř“. Tento projekt slouží 

k modernizaci vyučovacích metod v předmětech Německý jazyk, Odborný výcvik, Motorová 

vozidla a Základy ekologie a chemie – viz.4.7.9. 

 Pro žáky byl vyřízen Europass – mobilita, potvrzující jejich mezinárodní 

studentskou stáž. Předání Europassů proběhlo na slavnostním předávání maturitního 

vysvědčení. 

Členové předmětové komise se zapojili do projektu EU - peníze středním školám 

(Šablony). Do projektu je zapojeno pět členů komise, kteří vytvářejí nové, multimediální, 

jazykové přípravy a pomůcky viz. 4.7.1.  

Členové PK se zúčastnili jazykových školení pořádaných KCVJŠ v Plzni             

(Mgr. Bočková a Mgr. Vaněčková) 

Mgr. Špetová připravila pro žáky poznávací exkurzi do Londýna, které se 

zúčastnilo 25 žáků naší školy. 

Mgr. Vaněčková vedla pedagogickou praxi studentů Pedagogické fakulty.  



 Ve vyučovacích hodinách se učitelé snažili o podchycení žáků se speciálními 

vývojovými vadami a upravili učební plány s ohledem na tyto žáky. 

 Všichni členové komise se podíleli na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří.  

 Správci jazykových učeben pečují o své učebny, které jsou postupně vybavovány 

moderní multimediální technikou. 

  Byl zpracován návrh na nákup vhodných učebnic a učebních textů pro  žáky, návrh       

na odběr tisku a odborných časopisů a plán exkurzí. 

 

 

6.5.2.3. Zpráva  předmětové  komise  přírodních  věd  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Mgr. Vendula Trnková 

 

Členové PK:     Mgr. Miloslava Rendlová, Mgr. Vendula Trnková Ing. Lenka  

Volková, Ing. Romana Kovalská, Mgr. Martin Zíbar, Ing. Denisa  

Pašková, Bc. Renata Adámková, Blanka Vaňourková, Mgr. Olga  

Marková, PaedDr. Zdeněk Vondráček, Mgr. David Simota,                             

Mgr. Jiří Pavelka 

                               
Vyučovací předměty:  Matematika, Matematická cvičení, Fyzika, Základy ekologie a 

chemie, Informační a komunikační technologie, Tělesná 

výchova, Technika administrativy 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Činnost předmětové komise: 

Předmětová komise pro školní rok 2012/2013 byla ustanovena na zahajovací schůzce 

dne 30. srpna 2012 a setkávala se dle potřeby jak v rámci jednotlivých sekcí, tak i celkově. 

Aktuální problémy byly řešeny průběžně. Komise řešila především přípravu žáků na státní 

maturitu a průběžnou kontrolu HW a SW v učebnách. 

 

Činnost předmětové komise: 

 

1. Všichni členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru 

    Absolvovaná školení: 

    - Hot potatoes – tvorba interaktivních materiálů – Mgr. Vendula Trnková 

    - GeoGebra – dynamická geometrie zdarma – Mgr. Vendula Trnková 

    - Interaktivní výuka pomocí SmartBoard – začátečníci – Mgr. Vendula Trnková 

    - Veletrh ekologických výukových programů – Mgr. David Simota, DiS. 

    - Člověk a příroda – biologická invaze - Mgr. David Simota, DiS. 

    - Na výpravě k plzeňským řekám -  Mgr. David Simota, DiS. 

    - Naučím se finanční matematiku hrou – Mgr. Vendula Trnková 

    - Interaktivní výuka pomocí SmartBoard – pro pokročilé – Mgr. Vendula Trnková 

    - Digitální fotografie – pokročilí – Mgr. Martin Zíbar 

    - Členové komise využívají možnosti výběru jednotlivých školení dle aktuální pololetní  

      nabídky školení KCVJŠ 

 

 



2. Den otevřených dveří  

    Všichni členové se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří, kde uchazeče              

o studium informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech 

vzdělání (příprava učebny a materiálů včetně používaných prezentací ) – účast Ing. Romana 

Kovalská, Mgr. Jiří Pavelka a Mgr. Martin Zíbar. 

 

3. Účast žáků v soutěžích  

    - 21. 3. 2012 proběhla soutěž v  matematice  ,, Matematický klokan“.  

       Zúčastnilo se celkem 76 žáků v kategorii STUDENT a celkem 65 žáků v kategorii 

       JUNIOR. Organizaci soutěže zajišťovala a vyhodnocení provedla Mgr. Vendula Trnková 

    - 5. 4. 2013 proběhl 21. ročník Celostátní matematické soutěže. Zúčastnilo se osm žáků  

       oborů vzdělání zakončených výučním listem a osm žáků  oborů vzdělání zakončených  

       maturitní zkouškou – žák třídy A1B David Phan Tat Dat – 29. místo ze 113 účastníků –  

       zajišťovala Mgr. Vendula Trnková 

                                                            

4. Státní maturitní zkouška 
    - 21. 3. 2013 proběhl maturitní trénink SCIO pro žáky maturitních tříd. Zúčastnilo se  

      celkem 31 žáků končících maturitních tříd .Testy proběhly v učebnách PC1 a PC2 -  

      zajišťovala Mgr. Vendula Trnková, Ing. Romana Kovalská a Ing. Jaroslav Kašpar 

    - Ve dnech 2. 5. – 7. 5. 2013 proběhla státní MZ – zadávali Ing. Lenka Volková,     

       Ing. Romana Kovalská, Mgr. Miloslava Rendlová, Mgr. Vendula Trnková,  

       Mgr. Jiří Pavelka, Mgr. David  Simota, DiS. 

     - Byl poveden rozbor zadání jednotlivých úloh didaktického testu z matematiky- zařazení  

       do ročníku, předmětu a tematického celku s uvedením hodinové dotace u maturitních  

       oborů -  zajistila Mgr. Vendula Trnková 

     - Neúspěšným maturantům byla předána webová adresa s řešenými testovými úlohami a  

       on-line přípravnými testy v rámci jejich přípravy k podzimní maturitní zkoušce – zajistila  

       Mgr. Vendula Trnková ve spolupráci s třídními učiteli. 

 

5. Závěrečné zkoušky  

    - 3. 6. 2013 proběhla písemná část závěrečné zkoušky učebních oborů v učebnách PC1 a  

      PC2 – zadání a dozor zajistili Ing. Romana Kovalská a Mgr. Martin Zíbar 

 

6.  Projekt „Šablony“ 

 

Inovace a zkvalitnění výuky   - realizovala Ing. Romana Kovalská, Ing. Denisa      

                                                             Pašková  a Mgr. Martin Zíbar  

 

Individualizace výuky   - realizoval Mgr. Jiří Pavelka a Mgr. Vendula Trnková 

 

 

Činnost sekce VYT - zodpovídá Ing. Romana Kovalská 

Během roku probíhala průběžná kontrola, údržba a spravování síťového žákovského 

disku Z. V dubnu a květnu z důvodu nefunkčnosti serveru a nutnosti pořízení nového serveru 

bylo nutno ukládat na místní disky jednotlivých stanic.  

ICT koordinátor koordinoval a průběžně kontroloval HW i SW v učebnách PC, 

správci učeben dbali na údržbu HW i SW. 

Během dubna a května byl nefunkční AUTOCAD z důvodu výpadku serveru. Výuka 

se tak  musela přizpůsobit této situaci.  



Změny a úpravy dokumentů ŠVP  zajišťoval Mgr. Martin Zíbar a od března             

Bc. Renáta Adámková. 

V  prosinci proběhly inventury dle pokynů zástupce ředitele, odpisy aj. činnosti 

proběhly průběžně  během školního roku. 

 

 

Činnost sekce TEV -  zodpovídá PaedDr. Zdeněk Vondráček  

    

Výuka tělesné výchovy  

Výuka školní tělesné výchovy ve školním roce 2012/2013 se zaměřila na naplnění 

programů ŠVP.  

Tyto cíle se daří naplňovat ve třídách se studijním zaměřením. V těchto třídách se žáci 

dříve přizpůsobí požadavkům na kázeň, jsou schopni soustavněji pracovat a lépe  zvládat 

základy sportovních her. Osvojení určitých dovedností následně přináší pocit uspokojení a 

radosti z vlastní činnosti a pozitivní přístup k tělesné výchově. 

Výuku TEV u nestudijních tříd velmi ovlivňují chybějící návyky ke kázni a nechuť 

k soustavné práci a učení. Velká část žáků má zájem pouze o činnosti, které je baví,  a je 

velmi obtížné přimět je  k nácviku dalších činností. 

Nízká úroveň kázně, nezájem a chybějící sportovní dovednosti způsobují, že výuka 

tělesné výchovy je v nestudijních třídách velmi obtížná po celou dobu školní docházky. 

Primárním se stává úsilí pedagoga o udržení kázně a bezpečného prostředí v hodinách. 

Nejinak tomu bylo i letošním školním roce, a tak se požadavky ŠVP podařilo splnit pouze 

z části. 

 

Lyžařský kurs 

Mgr. Olga Marková tradičně zorganizovala pro zájemce úspěšný lyžařský a 

snowboardingový kurs.  V letošním školním roce se prohloubily problémy s naplněním 

potřebného počtu žáků. Cena za účast na kursu  zřejmě přesahuje  ekonomické možnosti řady 

rodičů.  

 

Klasifikace žáků 

Pro úspěšnou a bezproblémovou klasifikaci se ukazuje jako důležité stanovení jasných 

pravidel a zejména jejich důsledné vyžadování. Na žáky působí výchovně pravidlo maximální 

30% absence stanovené vedením školy.  

Ve škole je několik žáků s předpoklady pro vrcholový sport, tito žáci studují          

podle individuálního  studijního  plánu  a  plní  požadavky  výuky  formou  individuálního 

přezkoušení. 

 
 

Úrazy žáků a osvobození z tělesné výchovy 

Každá třída je v první vyučovací hodině důsledně seznámena s organizací výuky a 

zásadami bezpečného chování v hodinách tělesné výchovy. Žákům je vysvětleno, jak 

postupovat v případě úrazu, resp. při osvobození z účasti v TEV. 

Každý žák, který by měl být osvobozen z hodin TEV, je povinen absolvovat vyšetření 

u odborného lékaře a výsledek posouzení lékařem předložit vedení školy.  

Ve školním roce 2012/2013 bylo částečně nebo úplně  osvobozeno třicet pět žáků, což 

je o tři žáky více než v předchozím školním roce.  Počet osvobozených má tendenci mírného 

růstu.  



V průběhu školního roku 2012/2013  došlo k 11 úrazům, naštěstí bez trvalých 

následků pro zdraví žáků. Úrazy  jsou systematický evidovány v elektronické podobě a každý 

úraz žáka byl  odškodněn pojišťovnou. 

 

Spolupráce s učiteli na Karlovarské a reprezentace školy 

Požadavek na zlepšení spolupráce s učiteli tělesné výchovy na Karlovarské                

při nominování žáků z Křimic do výběrových družstev SPŠD ve školních sportovních 

soutěžích byl v průběhu školního roku opakovaně zmíněn zástupcem ředitele Ing. Kašparem 

na poradě vedení školy. K mírnému zlepšení spolupráce došlo ve 2. pololetí. Několik žáků 

z Křimic bylo zařazeno do výběrových družstev SPŠD v házené a basketbalu.  

 

Návrhy na doplnění učebních pomůcek 

Ve 2. pololetí školního byly podány návrhy na doplnění učebních pomůcek, softwaru a          

na zakoupení učebnic a knih: 

- za PK přírodních věd Křimice vypracovala Mgr. Vendula Trnková 

      - za sekci Výpočetní techniky vypracovala Ing. Romana Kovalská 

      - za sekci Tělesné výchovy vypracoval PaedDr. Zdeněk Vondráček 

 

Odborné suplování 

V době dlouhodobé nemoci Mgr. Miloslavy Rendlové a PaedDr. Zdeňka Vondráčka byla 

zajištěna výuka následovně:  

- matematika:  odborným suplováním - Mgr. Vendula Trnková, Ing. Lenka Volková a  

                     Ing. Romana Kovalská a  postupným  odborným zástupem –  

Mgr. Alice Pavízová a Mgr. Šíšová 

-  tělesná výchova:  odborným zástupem - pan Štál 

 

Vyhodnocení činnosti 

 

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok  2012/2013 a připravila podklady 

pro náměty činnosti na příští školní rok, zejména v souvislosti s projektem Šablony, s úpravou 

ŠVP a státní maturitní zkouškou. 

 

 

6.5.2.4. Zpráva o činnosti předmětové komise odborných předmětů  

 
Složení předmětové komise:  

 

Předseda PK:    Ing. Miroslav Vaněk 

 

Členové PK:    Ing. Jaroslava Mathesiusová, Ing. Miloslava Monhartová,  

Ing.  Jaromír Rykovský, Ing. Lenka Volková, Ing. Jan Hrdlička,  

Ing. Antonín Mráček, Ing. Jaroslav Kašpar, Ing. Denisa 

Pašková,  Bc. Renata Adámková, Blanka Vaňourková, Ing. Jiří 

Svoboda, Ing. Josef Pelech, Ing. Stanislav Janczinský,            

Ing. Jaroslava Forejtová, Mgr. Jiří Pavelka 

 

    Předmětová komise odborných předmětů pracovala v jednotlivých odborných sekcích. 

Za každou sekci zodpovídal odborník příslušného zaměření. 

 

 



Odborné sekce:   Autotronik (Ing. Miroslav Vaněk) 

Mechanik-opravář motorových vozidel (Ing. Stanislav  

                                                            Janczinský) 

Karosář (Ing. Jan Hrdlička) 

Autolakýrník (paní Blanka Vaňourková) 

Čalouník (paní Blanka Vaňourková) 

Železničář (Ing. Josef Pelech) 

Podnikání (Ing. Antonín Mráček) 

 

Odborné předměty:  Strojnictví, Technická dokumentace, Strojírenská technologie, 

Elektrotechnika, Technická mechanika, Motorová vozidla, 

Elektrické příslušenství, Elektronika, Technologie, Řízení 

motorových vozidel, Automobily, Opravárenství a diagnostika, 

Technické kreslení, Ekonomika, Elektrická měření, Základy 

elektrotechniky, Materiály, Odborné kreslení, Výrobní zařízení, 

Nákladní přeprava, Dopravní zeměpis, Osobní přeprava, 

Doprava, Železniční provoz, Sdělovací a zabezpečovací 

technika, Doprava a přeprava, Mechanizace a automatizace, 

Mechanika, Účetnictví, Silniční vozidla, Praxe, Dopravní 

marketing a management, Technická administrativa, Výrobní 

zařízení 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Přehled činnosti a vyhodnocení: 

Rozdělení předmětové komise bylo odsouhlaseno na schůzce předmětové komise      

dne 17.  září 2012. Komise se sešla v průběhu roku několikrát dle potřeby jak v rámci 

jednotlivých sekcí, tak v rámci celé komise. V září byl stanoven harmonogram prací             

pro přípravu závěrečných a maturitních zkoušek pro školní rok 2012/2013 s ohledem             

na organizaci státních maturit. Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů 

vzdělání byla stanovena doporučená literatura. V září byli žáci seznámeni s plánovaným 

průběhem školního roku, u končících ročníků byly ohlášeny termíny předání tématických 

okruhů k závěrečným a maturitním zkouškám a dále byli seznámeni s akcemi, které se jich 

přímo týkají. 

Výuka probíhala dle vypracovaných školních vzdělávacích programů a na jejich 

základě vypracovaných tematických plánů.  

Komise se podílela na úspěšném průběhu státních maturit a reprezentovala naši školu 

na Dnech otevřených dveří. Část učitelů se účastnila v okolí svého bydliště prezentací naší 

školy na základních školách, kde se jejich vycházející žáci rozhodovali o svém dalším studiu. 

Dále se učitelé podíleli na prezentaci školy při návštěvách žáků ze základních škol. 

Po dohodě s předsedy jednotlivých komisí byly dokoupeny z Fondu řemesel a služeb 

do zbývajících učeben počítače a dataprojektory. Díky tomu bylo možné i nadále a stále        

ve větší míře používat multimediálních příprav (animací, modelů, obrazů, internetu, 

počítačových programů), čímž se nadále zvyšuje názornost  i efektivita výuky. V současné 

době lze říci, že všechny naše učebny jsou plně vybaveny pro multimediální výuku a jsou tak 

připraveny i na přechod k elektronickým třídnicím. 

    Členové předmětové komise se během školního roku zapojili do několika projektů, a 

to „Šablony – EU peníze středním školám“ (Ing. Miroslav Vaněk, Ing. Jan Hrdlička,       

Ing. Jaroslava Forejtová, paní Blanka Vaňourková) a do projektu „Praxe hrou“                 

(Ing. Stanislav Janczinský). 



Jako každoročně se naše škola zapojila i ve školním roce 2012/2013 do projektu 

„Nová závěrečná zkouška“ u oborů zakončených závěrečnou zkouškou Železničář a 

Mechanik opravář motorových vozidel. Na tvorbě Jednotného zadání závěrečných zkoušek se 

aktivně podíleli za obor vzdělání Železničář Ing. Jiří Svoboda a Ing. Josef Pelech a za obor 

vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel Ing. Stanislav Janczinský. Výše jmenovaní se 

účastnili příprav společně s dalšími pedagogy z ostatních škol a konzultovali tak obsah nově 

vznikajících témat, případně byla upravována témata z předchozích let.  

   Žáci naší školy vykonávali závěrečné zkoušky dle vzoru jednotného zadání ve všech 

oborech středního vzdělání s výučním listem. Pro písemnou část závěrečných zkoušek byla již 

využita pouze témata JZZZ.  

Žáci se zúčastnili několika odborných exkurzí a rovněž byla využita nabídka bezplatné 

návštěvy Techmánie Plzeň. 

Za PK OP je odebírán časopis Automobil revue, Autoexpert. Nadále se ve stále  větší 

míře využívá pro potřeby výuky internet, např. internetový portál Autolexikon.net. 

Pro výuku předmětů zaměřených na technickou dokumentaci se kromě programu 

AutoCAD nadále používá po obnovení bezplatné licence i program ProgeCad. 

Učitelé odborných předmětů spolupracují s vyučujícími cizích jazyků, aby se žáci 

zdokonalovali v jazykových znalostech z oblasti svého studijního zaměření. 

  Funkce předsedů maturitních komisí na jiných školách vykonávali Ing. Lenka 

Volková a Ing. Antonín Mráček. Ing. Stanislav Janczinský vykonával funkci maturitního 

komisaře. 

 Ve dnech 11.–13. března 2013 se naši vybraní žáci zúčastnili celostátní soutěže 

Autoopravář 2013 v oborech Autotronik, mechanik opravíř motorových vozidel, Karosář a 

Autolakýrník. Soutěž se v každém oboru  skládá se z teoretické, poznávací a praktické části.  

Výsledky a hodnocení  soutěže – viz. bod 6.4.  

Žáci 4. ročníku oboru vzdělání  Autotronik se zúčastnili stejně jako minulý rok 

projektu Západočeské univerzity "Postav vozítko na elektrický pohon", kde 6. května 2013 

získali cenu komise za nejzajímavější prototyp vozítka. Dále se náš žák Jakub Praum              

z prvního ročníku oboru vzdělání Čalouník zúčastnil soutěže  Řemeslo má zlaté dno, kde 

obsadil 3. místo  za výrobek Zámecká židle. 

   Neustále probíhá snaha zlepšovat souběh teoretického a praktického vyučování tak, 

aby jednotlivé poznatky na sebe co nejlépe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. 

 

 

6.5.2.5. Zpráva o  činnosti komise dílenských předmětů 
   

Složení předmětové komise:  

 

Předseda PK:   Vladimír Volf 

  

Členové PK:     Jaroslav Hofman, Bc. Tomáš Kasal, Ing. Jaroslava  

     Forejtová 

  

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Vladimír Baxa. 

  

  Komise se sešla v tomto školním roce 2x,  a to v listopadu a květnu. Ve strojní 

laboratoři bylo zajištěno seřízení tvrdoměrů odbornou firmou, pro potřebu praktických 

maturit. Koncem května komise konstatovala, že opakování maturitních okruhů probraných 

ve třetím ročníku bylo dobrým krokem, neboť všichni žáci prospěli.  



Po vyhodnocení praktických maturit komise konstatovala, že vypracování maturitních prací se 

posunulo k lepším výsledkům. 

 

 

6.7.   Charitativní akce školy 

 

6.7.1. Světluška 
První charitativní akcí ve školním roce 2012/2013 byla „Světluška“. Desátého ročníku 

se ve dnech  11. - 12. září 2012 zúčastnilo deset dvojic žáků z Karlovarské. Akci uspořádal 

Nadační fond Českého rozhlasu.  

Účastí pomohla naše škola přispět na speciální pomůcky pro nevidomé (hmatový 

displej, vodicí psy, osobní asistenty) z celé České republiky. Dále podpořila nadané nevidomé 

žáky v rozvoji talentu, tvořivých schopností a studiu. 

Akce se zúčastnila třída PLG2. Na organizaci se podíleli Ing. Rostislav Jekielek a       

Ing. Radmila Smětáková. 

Sbírkový den, do kterého jsou zapojeny tisíce dobrovolníků a statisíce dárců, se koná 

jen jednou v roce a je nejvýznamnějším příjmem tohoto dlouhodobého charitativního 

projektu. Během desíti let své existence Světluška rozdělila na velmi konkrétní pomoc více 

než 100 milionů korun. 

 

 

6.7.2. Bílá pastelka 
  

      Další akcí tohoto druhu byla „Bílá pastelka“, která se uskutečnila dne 17. října  2012. 

      Cílem projektu je shromažďovat finanční prostředky na výukové programy pro lidi, 

kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač nebo uplatnit se    

v zaměstnání - prostě žít běžným životem v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.     

Prodej bílých pastelek, symbolu neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké hole, zajistilo 

dvacet žáků z Karlovarské (PLG3, PLG2). Vybraná finanční částka přispěje na výukové 

programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou holí a žít v podmínkách 

ztráty či vážného poškození zraku.  

 

 

6.7.3. Květinový den 
 

Ve středu 15. května 2013 proběhl již sedmnáctý ročník „Českého dne proti rakovině“. 

Jeho cílem je upozorňovat lidi na nutnost prevence a znát rizikové faktory této ošklivé 

nemoci, protože rakovina odhalená v časném stadiu je léčitelná.  

Hlavním cílem Květinového dne, organizovaného Ligou proti rakovině, je získat 

finanční prostředky na boj proti této nemoci. Proto také žáci třídy MPP2 s paní učitelkou 

Jiřinou Duškovou nabízeli žluté květiny v naší škole a v jejím okolí. Získali tak částku    

12.540 Kč.  

Většinou jimi oslovení lidé reagovali velmi kladně, rádi přispěli i většími částkami 

najednou. Často si lidé o květiny sami říkali a žáci v žlutých tričkách se jich ani nemuseli ptát.  

www.denprotirakovine.cz, www.lpr.cz 

 

 

 

 

 

http://www.denprotirakovine.cz/
http://www.lpr.cz/


6.7.4. Fond Sidus 
 

 Žáci ubytovaní na DM se zúčastnili veřejné sbírky č. MHMO/829165/2009 Fondu 

Sidus, o. p. s. Výnos ze sbírky byl určen pro  Pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní 

nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, které byly vybaveny 

novými zdravotnickými přístroji. 

 Organizaci sbírky zajistil Mgr. Jan Mojžíš, zástupce pro DM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr – zhodnocení školního roku 2012/2013 
 

 

Cíle a postupy, které jsme si stanovili v koncepci na školní rok 2012/2013, jsme plnili             

dle stanoveného harmonogramu celkem systematicky a převážně s úspěchem. V úvodu této 

zprávy jsem vyzdvihl prokazatelné úspěchy žáků a pedagogů naší školy. K pozitivům, o která 

se zasloužili všichni zaměstnanci školy, zajisté patří skutečnost, že i v situaci, kdy jsou nám 

stále kráceny finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů, jsme díky finančním 

prostředkům získaným z doplňkové činnosti pokryli schodek v čerpání finančních prostředků 

přidělených zřizovatelem na provoz školy a vykázali vyrovnaný hospodářský výsledek 

v závěru kalendářního roku 2012. 

 

Mezi neúspěchy lze jednoznačně zařadit skutečnost, že se nám nepodařilo, díky stále 

trvajícímu populačnímu poklesu vycházejících žáků ze základních škol a nevelkému zájmu 

uchazečů o technické obory s maturitou a ještě více o obory ukončené výučním lisem, 

přijmout plánovaný počet žáků, a díky tomu  jsme se museli rozloučit s několika pedagogy 

naší školy. Pokles žáků bude mít bohužel ekonomický dopad i na tento školní rok. 

 

Ekonomická situace ve státě má bohužel dopad i na investice ve školství. Na začátku 

kalendářního roku 2013 jsme měli radost, že nám zřizovatel přidělil investiční prostředky      

ve výši osmi milionů Kč.na nutnou rekonstrukci kotelny v areálu Křimice a strojní investici 

900 tisíc Kč na pořízení nového auta na provoz autoškoly a nákup diagnostického zařízení.       

O to větší bylo zklamání, když nám usnesením rady zřizovatele byla tato strojní investice 

zrušena.    

 

Bohužel se nám ve spolupráci s Centrálním nákupem PK nepodařilo vybrat i přes trojí 

opakování výzvy dodavatele na rekonstrukci kotelny. Nezbývá nám nic jiného než věřit, že 

v další výzvě se nám podaří podepsat smlouvu s dodavatelem a nevyčerpané investiční 

prostředky nám povolí zřizovatel čerpat v roce 2014. 

 

I přes tato na závěr uvedená negativa jsem přesvědčen, že naše škola plní s úspěchem poslání,  

pro které je zřízena. Vím, že ekonomická situace v našem státě je napjatá a čekají nás další 

škrty v rozpočtech. Přesto věřím, že se naše škola s tímto dopadem vypořádá a bude i nadále 

jednou z úspěšných škol v našem kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

 

Datum zpracování zprávy:       11. října 2013 

Datum projednání v Radě školy:     15. října 2013 



Výroční zpráva o hospodaření školy 

 
A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 

 

a) příjmy (kalendářní rok 2012) 
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 80931  80931  

dotace na provozní výdaje   19687  19687  

dotace na projekty financované z EU  3032  3032  

příjmy z pronájmu majetku  1717  1717  

ostatní příjmy 10570  10570  

příjmy z doplňkové  činnosti  6174  6174  

příjmy z fondů 1754   1754  

 

b) výdaje (kalendářní rok 2012) 
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 2753  2753 

Neinvestiční 118453 5399 123852 

z toho:    

- přímé náklady 80931 2935 83866 

     na platy vč. UZ 33034 a UZ 33038 59001  1665 60666 

     ostatní osobní náklady 503  589 1092 

     zákonné odvody + FKSP 20847 668 21515 

     náklady na náhrady za nemoc 229 7 236 

     náklady na učeb.pomůcky a učebnice 17  17 

     přímé ONIV(cestovné, úraz.poj.zaměst.) 334 6 340 

 - provozní náklady 37522 2464 39986 

     energie vč. stočného 10870 1470 12340 

     opravy a údržba nemovitého majetku 1883 13 1896 

     odpisy majetku 4996 23 5019 

     ostatní náklady 16602 958 17560 

     Náklady na projekty vč.mzdových 3171  3171 

 

c) hospodářský výsledek  dosažený za kalendářní rok 2012 (v Kč):  
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním  -762.213,66 

 

782.880,36 20.666,70 

Daň   -8.180,00 -8.180,00 

HV po zdanění  -762.213,66 774.700,36 12.486,70 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0 12.486,70 12.486,70 

 

 

 



e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

   (stav k 31. 12. 2012 v tis. Kč): 
 Fond 

odměn 

Stav 

finančních 

prostředků na 

účtu FO 

Fond 

investiční 

Stav 

finančních 

prostředků na 

účtu FI 

Fond 

rezervní 

z ost.titulů  

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

C.II. ř.1 

 
 C.II.  ř. 5    C.II. ř.4    

 381,16 381,16 8.610,14 8.610,14 433,49 433,49 
 

 

FKSP- č.účtu 412 
Nesplacený zůstatek 

půjček z FKSP 
Stav finančních 

prostředků na účtu 
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  
Výkaz „Rozvaha“ 

  B.II. ř. 10  
Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  
 

1 2 3 (sl.l – sl.2) – sl.3 

433,49 0 407,56 -25,93 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2012 (v  Kč): 

Celkem 

Z toho   

do lhůty 

splatnosti 

Z toho  

 po lhůtě 

splatnosti 

Z toho 

s 

upomínkou 

Z toho 

zažalované 
Z toho 

odsouzené 

Z toho 

nevymahatelné 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

B.II. ř.1 

             

872.163,60 479.984,60 198.202,50   193.976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012) 
 

Limit 
Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 232,34 202,88 29,46 

mzdové prostředky na platy vč.rozvoj.programů 59000874  59000874   0 

mzdové prostředky – OON bez projektů 503000  503000  0 

NIV celkem 21427156  21427156  0 

 

 

h) Zpráva o použití prostředků na DVPP  

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

Vedoucích pracovníků 0 0 

v oblasti cizích jazyků 4 5160 

k prohloubení odbornosti                                 20 11920 

Celkem 24 17080 

 

 

 



 

 

ch) Dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33034 podzimní 

maturity 

89910  89910  0  

UZ 33038 exelence středních škol  34120 34120 0 

UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání   80807000 80807000 0 

Celkem 80931030 80931030 0 

 

 

Fond  investičního majetku - stav k 31. 12. 2012 

 
 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2012      5,614.509,69        

  tvorba (odpisy ú.551)           5,019.144,90     

 Nekryté odpisy příspěvkem zřizovatele                      -50.000,00 

  dotace proj. OPVK PVTO          149.990,40     

  dotace proj. ROP – zpracování projektu   30.000,00 

  dotace od KÚ – konvektomat ŠJ Karl.      600.000,00     

 Zdroje celkem       11,363.644,99     

2. Čerpání      

416.02 na nákup DHM (svářečka, konvekomat, box ŠJ )                      733.843,00     

416.03 opravy budov                             1,571.963,59     
416.04 TH vstupní závora Karlovarská              45.655,00     

416.05 zprac. podkladů  pro projekt ROP  30.000,00     

416.08 
 

vrata Křimice objekt 09+11 292.159,20     

416.09 skladová buňka Křimice  79.884,00      

 Čerpání celkem        2,753.504,79     

3. Zůstatek  účet 416   k  31. 12. 2012   8,610.140,20        

         Zdroje krytí účtu 416  

 stav na účtu 241.26  9,170.420,20                

 nezaplacené FD k 31.12.2012        -   560.280,00    

 Celkem krytí 8,610.140,20     

 

 

V roce 2012 bylo celkem vyčerpáno za 2,753.504,79 Kč investičních prostředků, z  vlastních 

zdrojů  2,123.504,79 Kč a z dotace  KÚ Plzeňského kraje  630.000,00 Kč. Dotace poskytnutá 

zřizovatelem byla použita na nákup konvektomatu pro ŠJ Karlovarská ve výši 600.000,- Kč a 

na zpracování podkladů pro nový projekt z Regionálního operačního programu (ROP) 

s názvem „Odborností k profesnímu úspěchu“ bylo použito 30.000,- Kč.  

 

 
 

 

 

 



 

B. Informace o výsledcích kontrol  

Během školního roku 2012/2013 neprovedla ČŠI na SPŠ dopravní, Plzeň žádnou kontrolu. 

 
 

C.  Kopie účetních výkazů         

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2012 u příspěvkové organizace zřízené krajem  

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz nákladů a výnosů). 

  

 

 


