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Vážení přátelé, 
 

výroční zpráva, kterou Vám předkládají zaměstnanci Střední průmyslové školy dopravní, 

Plzeň, Karlovarská 99 a hlavně její žáci a absolventi, je zrcadlem jejich společného úsilí 

k dosažení stanovených cílů ve vzdělání a společenském životě naší školy ve školním roce 

2013/14. 

V uplynulém školním roce se zaměstnanci naší školy úspěšně podíleli na realizaci 

evropských projektů podpořených v rámci ROP JZ, ESF, ERDF, OPVK, ŽP. V projektových 

aktivitách se odráží snaha našich pedagogů o trvalé zvyšování úrovně vzdělávacího procesu 

na škole. Naše úsilí dokládají tyto realizované projekty:  

Odborností k profesnímu úspěchu (ROP JZ). Jedná se o investiční nákup nových 

strojů, zařízení a souvisejících technologií vedoucí k vyšší kvalitě a efektivitě odborného 

technického vzdělávání ve školních dílnách. Realizace projektu si vyžádala částku ve výši       

6,6 mil Kč. Více na www.rop-spsd.webnode.cz. 

Umět a řídit svůj život (Šablony) a Nauč se a tvoř (OP VK). V rámci projektových aktivit 

modernizuje a zdokonaluje 63 pedagogů naší školy svůj výukový proces nejen tvorbou 

nových vzdělávacích materiálů či modelů, ale i získáváním nových poznatků v komerčních 

firmách. Finanční částka na pokrytí těchto projektů si vyžádala částku 3,9 miliónu Kč. 

Praxe hrou (ESF). Projekt umožnil škole založit pro žáky fungující fiktivní firmu 

servisního typu s vlastním firemním názvem a jasně efinovanou pracovní náplní. Projekt patří 

dle hodnocení MŠMT ČR k nejlepším ve své ose v rámci celé ČR. Projekt je realizován                      

za částku 3,6 mil. Kč. Více  na www.praxe-hrou.webnode.cz 

Ekologická zahrada (KÚ PK). V areálu naší školy v Plzni–Křimicích byla tradiční 

školní zahrada přebudována na ekologickou a pro potřeby výuky byl založen nový ovocný 

sad, který je udržován bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv. Na zahradě byly 

umístěny nové budky pro hnízdění ptactva a koutek pro brouky. Realizace si vyžádala částku 

72 tisíc Kč. 

Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic (ERDF). V rámci tohoto projektu škola 

navázala spolupráci s partnerskou školou Europa-Berufsschule Weiden i. d. Opf. v Bavorsku. 

Při výměnných pobytech žáci rekonstruovali veterána Škoda Octavia z roku 1963 a                          

ve Weidenu přestavovali  automobil s benzínového pohonu na plynný. Projekt je již ve fázi 

udržitelnosti za 2,3 miliónu Kč. Více na www.pl25.webnode.cz. 

Jsme přesvědčeni, že všechny aktivity spojené s čerpáním prostředků z EU jsou                        

ku prospěchu zvyšování úrovně vzděláváni našich žáků v technických oborech. 

Podfinancované školství je nutné neustále cílevědomě zdokonalovat všemi dostupnými 

prostředky, aby mohlo nabízet konkurenceschopnou výuku a vychovávat kvalitní absolventy, 

kteří se uplatní na trhu práce. 

Ve zprávě jsou uvedeny další úspěchy našich žáků, kterých dosáhli v soutěžích a 

sportovních kláních. Rovněž jsou uvnitř zprávy zmíněny neúspěchy, například ve studiu. 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům školy za kvalitně 

odvedenou práci a všem žákům, kteří úspěšně studovali a svým pozitivním přístupem přispěli 

k dobrému jménu školy na veřejnosti. Všem přeji mnoho úspěchů a zdraví i ve školním roce 

2014/15. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

http://www.rop-spsd.webnode.cz/
http://www.praxe-hrou.webnode.cz/
http://www.pl25.webnode.cz/


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 ( jen 2. – 4. ročník) 

- logistika a zasilatelství (1. ročník) 

- dopravní služby v EU  

-  

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

- výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb  

( jen  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 

 

 

 

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, PLG1, PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, 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, DP2, 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, MPP3, 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: AT1, 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,  AL1, A2A, A2B, 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:  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: CLZ2, CLZ3 

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: AL1,CLZ2, CLZ3 

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: CLZ2, C 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 

studentů 

jiných škol) 

Počet 

pracovníků 

součásti 

celkem 

fyzický 

průměrný 

stav 

* 

Z toho 

počet 

pracovníků

přepočtený 

průměrný 

stav 

Střední škola 2080 1199 1199 0 152 107 

DM 819 588 110 478 33 19 

Školní jídelna 2000 1569 673 683 20 0 

* 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. 

2013 

* 

k 

30.6. 

2014 

 

k 

30.9. 

2013 

* 

k 

30.6. 

2014 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 209 174 209 174 8,00 26,12 

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

                    opravy vozidel 
152 105 152 105 6,00 25,33 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 319 259 319 259 12,00 26,58 

39-41-L/01  Autotronik 178 143 178 143 7,00 25,42 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
176 135 176 135 5,60 31,42 

23-55-H/02  Karosář 30 11 30 11 0,97 30,92 

23-61-H/01  Autolakýrník 41 20 41 20 1,32 31,06 

33-59-H/01  Čalouník 14 9 14 9 0,44 31,81 

37-52-H/01  Železničář 21 13 21 13 0,67 31,34 

64-41-L/51  Podnikání 59 41 59 41 2,00 29,50 

celkem  1199 910 1199 910 44 27,25 

  

*      počet uveden k  30. 6. 2014 (bez závěrečných ročníků) 

**    počet tříd uveden k 30. 9. 2013 

***  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2013 

 

 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2014) 
 

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 

205/195 133/126 90/44 24 123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.   Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Ped. 

prac. 

číslo 

Pracovní 

zařazení, funkce 
Úvazek 

Kvalifikace - stupeň vzdělání, obor, 

aprobace, DPS 
Věk 

Počet 

roků 

pedagog. 

praxe 

7011 ředitel školy 1,000 VŠ, prov. a ekonom, želez. dopr., DPS 66 33 

7033 zástupce ředitele 1,000 VŠ, ekon. dopravy a spojů, DPS 48 19 

403 zástupce ředitele 1,000 VŠ, stroje a zařízení, DPS 53 26 

13003 zástupce ředitele 1,000 VŠ - PF, MAT,TEV 66 41 

602 zástupce ředitele 1,000 VŠ, elektrotech., DPS 57 30 

20001 zástupce ředitele 1,000 VŠ - PF, učitelství odb. předm. 61 36 

12627 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ,DEJ 48 24 

7025 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, ČJ, NJ 40 8 

307 učitel VVP 1,000 VŠ, PF – ČJ,ON pro 2.st.ZŠ 39 12 

13514 učitel VVP 1,000 VŠ – PF, CJL,OBN 47 21 

433 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, Ma-Che 29 4 

28288 učitel VVP 1,000 VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik. ekonom. 55 30 

7046 učitel VVP 1,000 VŠ – PF, CEJ, DEJ 46 16 

256 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, MAT, CHEM, NEJ 54 21 

7009 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ, ZEM, ANJ 54 26 

373 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, M, F 32 6 

7017 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, CJL, OBN 58 32 

376 učitel VVP 0,714 USV - gymnázium 56 14 

438 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, CJL,OBN, studium vých. poradců 50 19 

15136 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ, NEJ 61 35 

10308 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, MAT, FYZ 44 18 

10001 učitel VVP 1,000 VŠ - PF obchod, služby 38 16 

7041 učitel VVP 1,000 VŠ-PF,AJN pro 2. st. ZŠ 39 14 

305 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, AJ, NJ 38 8 

406 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, CEJ, OBN 52 25 

352 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, CJ, AJ 30 7 

7037 učitel VVP 0,572 VŠ - PF, RUJ, ZEM, st. zk. NEJ 53 24 

12630 učitel VVP 0,667 VŠ - PF, RJ, D, FJ 48 24 

7062 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ, TV, NEJ pro 2. st. ZŠ 58 28 

10092 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, MAT, zákl. tech. 52 22 

338 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RJ, D, AJ 50 17 

436 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, informatika, geografie 29 3 



401 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, FY,VYP 35 11 

7022 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, OBN, TEV 47 21 

12283 učitel VVP 0,953 VŠ - PF, TEV, geografie 63 38 

10310 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, CEJ, NEJ 49 19 

7003 učitel VVP 1,000 
VŠ - PF, CEJ, OBN, ZČU - stu. metod. 

prevence 
54 27 

411 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, MAT, FYZ 58 30 

10125 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, ZT, MAT 52 26 

7036 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ, DEJ, st. zk. ANJ 49 21 

332 učitel VVP 1,000 VŠ - FF ZČU, politologie, DPS 33 7 

7051 učitel VVP 0,905 VŠ - PF ZČU, NEJ pro 2.st.ZŠ 38 6 

457 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření o ANJ 53 27 

10143 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ,TEV, ANJ 56 31 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ - PF, RUJ, DEJ, NEJ 47 21 

432 učitel VVP 1,000 VŠ, silnoproud. elektrotech., DPS 47 22 

308 učitel VVP 1,000 VŠ, UK – TV  57 26 

10933 učitel VVP 1,000 
VŠ, PF, TV,OV, ZČU stud. pro vých. 

poradce 
50 23 

300 učitel odb. předm. 1,000 Bc. - Podniková ekonomika a management 35 7 

302 učitel odb. předm. 1,000 VŠ - ekonom. a říz. stroj.výroby, DPS 52 25 

7054 učitel odb. předm. 1,000 
VŠ, ekonom. a říz. stroj. výr., DPS,KCVJ-

studium pro ředitele škol a šk. zař.-124 hod. 
49 21 

306 učitel odb. předm. 0,476 VŠ, stroj. technologie, DPS 64 8 

7016 učitel odb. předm. 0,524 VŠ, vojenská - prov. kol.a pás.techn., DPS 55 27 

7063 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, VŠSE – stroj. technolog., DPS 62 26 

10840 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, vojenská - tank.a automobilní, DPS 52 26 

454 učitel odb. předm. 1,000 
VŠ, strojír. technologie, ČVÚT - ped. 

způsob. 
51 10 

430 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, strojír. technologie, DPS 52 4 

458 učitel odb. předm. 1,000 Bc., ekonomika terciární sféry, DPS 40 11 

106 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, strojír. technologie, DPS 58 31 

393 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, řízení ženijní zabezp. boje, DPS 51 15 

28047 učitel odb. předm. 1,000 
VŠ, fytotechn., DPS, spec. st. koordinátor 

EVVO 
56 27 

7029 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, strojír. technologie, DPS 50 22 

252 učitel odb. předm. 1,000 Bc. zahradn., DPS 45 14 

13550 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, provoz a ekon. dopr. a spojů, DPS 58 34 

407 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, stojír. technologie, DPS 58 30 



7060 učitel odb. předm. 1,000 VŠ - zeměd.-fytotech. 60 19 

312 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, techn. PO 70 41 

7057 učitel odb. předm. 0,524 VŠ, zabezp. a ozn. tech. v dopravě, DPS 74 45 

12631 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, ekon. a řízení strojírenství, DPS 52 27 

13151 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, oznam. a zabezp.tech., DPS 54 29 

273 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, mech. zeměděl., DPS 56 25 

336 učitel odb. předm. 1,000 USO, SPŠ stroj., DPS 59 23 

10311 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, provoz a ekon. siln. a měst.dopr., DPS 47 18 

10300 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, provoz a ekonom.želez. dopr., DPS 61 36 

30656 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, mech. zeměděl., DPS 56 30 

13464 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, provoz a ekonom.želez. dopr., DPS 50 25 

7032 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, strojír. technologie, DPS 56 30 

23013 učitel odb. předm. 0,333 VŠ, mech. zeměděl., DPS 68 43 

7010 učitel odb. předm. 1,000 VŠ - PF, MAT, FYZ 52 27 

362 učitel odb. předm. 1,000 

VŠ - stroj.,  konstr. strojů a zař., DPS, 

KCVJ-studium pro ředitele škol a šk. zař.-

124 hod. 

42 19 

7038 učitel odb. předm. 1,000 ÚSO - SPŠ keramická, DPS 54 27 

13517 učitel odb. předm. 0,524 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 56 32 

13410 učitel odb. předm. 0,095 VŠ, ČVUT - fak. elektro, DPS 71 48 

7059 učitel odb. předm. 0,381 VŠ, letecký pilot, DPS 55 31 

34323 učitel odb. předm. 1,000 VŠ - PF, F, VT 40 20 

7020 učitel odb. předm. 0,476 VŠ, strojír. technologie, DPS 49 22 

7063 učitel prakt. vyuč. 0,078 VŠ, VŠSE - stroj. technolog., DPS 62 26 

20048 učitel prakt. vyuč. 0,448 ÚSO, dopravní, VOB 60 32 

315 učitel prakt. vyuč. 0,985 ÚSO, provoz automobil. dopr., DPS 63 33 

18418 učitel prakt. vyuč. 0,625 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 65 30 

18418 učitel prakt. vyuč. 0,239 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 65 46 

203 učitel prakt. vyuč. 1,000 ÚSO, DPS 67 44 

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

DPS 
41 20 

13518 učitel prakt. vyuč. 1,000 ÚSV, VOB - automech., DPS 65 41 

28427 učitel prakt. vyuč. 1,000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 57 35 

29249 učitel prakt. vyuč. 0,625 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 57 34 

29249 učitel prakt. vyuč. 0,639 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 57 34 

7060 učitel prakt. vyuč. 0,298 VŠ - zeměd.-fytotech., DPS 60 19 

465 učiel prakt. vyuč. 0,964 VŠ - PF, FY,základy techniky 46 3 

30656 učitel prakt. vyuč. 0,239 VŠ, mech. zeměděl., DPS 56 29 



13334 učitel prakt. vyuč. 0,375 ÚSO, strojír.,VOB, DPS 67 44 

13517 učitel prakt. vyuč. 0,895 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 56 32 

7059 učitel prakt. vyuč. 0,078 VŠ, letecký pilot, DPS 55 31 

112 vedoucí učitel OV 1,000 ÚSO, VOP, DPS 48 27 

141 učitel OV 1,000 ÚSO,VOB, DPS 58 38 

7104 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB 67 39 

135 učitel OV 1,000 ÚSO, automob.,VOB,DPS 63 42 

310 učitel OV 1,000 ÚSO, provoz a ekonom. železn. dopr. 66 47 

420 učitel OV 1,000 USO, SPŠD,VOB - klempíř,lakýrník, DPS 26 4 

363 učitel OV 1,000 USO, SPŠ dopr., DPS 27 6 

143 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB 59 38 

669 učitel OV 0,700 VŠ-Bc., diagn. silnič. voz.,ÚSO,VOB, DPS 41 20 

488 učitel OV 1,000 USO, VOB 53 32 

351 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 53 34 

7107 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 61 37 

7108 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 60 21 

7110 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 56 32 

7111 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 66 36 

7114 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 46 25 

7115 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 59 30 

7116 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 58 21 

7117 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 55 32 

28878 vychovatel 1,000 ÚSO, vychovatelství 48 29 

20007 vychovatel 1,000 ÚSO, telekom. technika, DPS 46 8 

7153 vychovatel 0,500 ÚSO, ekonom., DPS 64 20 

20014 vychovatel 1,000 ÚSV, DPS 45 18 

412 vychovatel 1,000 VŠ - PF,CJ 31 4 

20002 vychovatel 1,000 ÚSO, zdravot., DPS 63 32 

7157 vychovatel 1,000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 60 40 

7282 vychovatel 1,000 ÚSO, chovatel., DPS 51 11 

360 vychovatel 1,000 ÚSO, vychovatelství 49 24 

7279 vychovatel 1,000 VŠ - Bc. sociál.právní, DPS 54 26 

7277 vychovatel 1,000 ÚSO, sociál.právní, DPS 57 10 

413 vychovatel 1,000 USO, DPS vychovatelství 50 8 

7074 vychovatel 1,000 ÚSO, oděvnic., DPS 56 13 

417 vychovatel 0,125 USO pro MŠ, DPS 50 26 



7166 vychovatel 1,000 ÚSO, vychovatelství 51 32 

7075 asistent pedagoga 1,000 US holička a kadeřn., DPS 60 13 

437 asistent pedagoga 1,000 VŠ - Bc., PF-Tv 29 3 

7071 asistent pedagoga 1,000 US prodavačka, DPS 63 24 

285 asistent pedagoga 1,000 USO, DPS 54 9 

 

 

2.2.   Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Oblast vzdělávání Počet akcí 
Počet 

pracovníků 
Náklady (Kč) 

Vedoucích pracovníků (ředitel, zástupci) 
3 3 

                                       

2 738,00     

V oblasti cizích jazyků 
3 3 

                                             

2 260,00     

K prohloubení odbornosti (vychovatelé) 
1 1 

                      

480,00     

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 
1 2 

                                         

3 630,00     

K prohloubení odbornosti (učitelé) 
36 20 

                                        

22 540,00     

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 
0 0 

                               

0,00 

Školení v rámci projektu "Šablony" 
1 1 

                                           

4 000,00     

Školení v rámci projektu "Praxe hrou" 2 1 

                      

900,00     

Celkem 
47 31 

                                      

36 548,00     



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    347 18 369 38 56 

*  počty přijatých žáků jsou uvedeny včetně žáků, kteří nenastoupili 

 

 

 

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 

 
 

 
 

 

 

 

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 

222 64 20 20 118 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

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

včetně NS 

110 21 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

(včetně 

přijatých 

na odvolání-

1. a 2. kolo) 

* 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

*  * 
Z toho 

více- 
oborové 

třídy 

1. 

kolo 
PŘ 

2. 

kolo 
PŘ 

23-45-M/01  Dopravní prostředky 42 0 40 9 1,00  

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
109 8 115 17 3,00  

41-45-M/01 Mechanizace a služby 56 5 61 0 2,00  

39-41-L/01  Autotronik 47 1 48 0 1,00  

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
60 3 71 8 2,03 ** 

23-55-H/02  Karosář 15 0 14 0 0,42 ** 

23-61-H/01  Autolakýrník 9 0 10 0 0,29 ** 
33-59-H/01  Čalouník 0 0 0 0 0,00  

37-52-H/01  Železničář 9 1 10 0 0,26 ** 
64-41-L/51   Podnikání 45 0 42 12 1,00  

celkem 392 18 411 46 11,00  



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     1176 100,00 1146 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 14 1,19 27 2,36 

Prospěli 682 58,00 1026 89,52 

Neprospěli 396 33,67 89 7,77 

Nehodnoceni 82 6,97 0 0 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0,00 0 0 

Neklasifikováni 2 0,17 4 0,35 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(žádost zákonného zástupce) 
23 1,92 30 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      

41-45-M/01  

Mechanizace a služby 
43 1 19 23 34 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
70 4 41 25 31 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
42 0 31 11 17 

39-41-L/01 Autotronik 49 1 38 10 16 

64-41-L/51 Podnikání 24 0 16 8 13 

Celkem 228 6 145 77 111 

Závěrečná zkouška      
23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
50 0 48 2 22 

23-55-H/02  Karosář 16 0 15 1 3 

37-52-H/01  Železničář 9 1 8 0 3 

33-59-H/01 Čalouník 2 1 1 0 1 
23-61-H/01 

Autolakýrník 
15 1 14 0 0 

Celkem 92 3 86 3 29 



 

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. 1176 107 617 91,51 2 824 2,40 47 16 

2. 1146 106 592 93,01 1 904 1,66 65 12 

 

 

 

4.4.   Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 1 2. ročník 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými  poruchami učení 52 

1. ročník - 14 

2. ročník - 25 

3. ročník -   9 

4. ročník -   4 

 

 

 

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 jednodenní 

adaptační kurzy. 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. 26 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, tato beseda splnila svůj účel a 

byla 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 20013/14, s přihlédnutím k platným vyhláškám, školnímu řádu atd. S tím, že                   

od 25. září  2013 je v platnosti Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a 

školských zařízeních. Na něj pak navazuje  informační materiál určený ředitelům škol a 

školských zařízení, metodikům prevence, pedagogickým pracovníkům a rodičům Plzeňského 

kraje 2014 -  Šikana a rizikové chování dětí a žáků. Kromě toho v únoru 2014 vydalo MŠMT 

materiál pod názvem  Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků                          

na školách.  

            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 17. 9. 2013. 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 PLD1, PLG1 a MEK1 jsme připravily jednodenní 

program společně  s výchovnou poradkyní. 

 

Během školního roku se uskutečnily tyto preventivní programy: 

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

realizovat pro žáky 1. 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.  

V listopadu  se na základě zájmu 4 tříd 2.ročníků uskutečnily besedy na téma zdravý 

sexuální život, antikoncepce, prevence AIDS. V tomto případě jsem využila nabídky 

Západočeské univerzity, která připravila pro SŠ řadu zajímavých programů.             



 

V rámci multikulturní výchovy, jako vhodné doplnění výuky OBN a PRN, byly                        

v  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. 

Během 2. pololetí jsem využila zajímavé programy, které nám nabídlo v rámci svého 

projektu Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Pro děvčata 3. ročníků jsem vybrala 

besedy „Bezpečí ženám a dívkám“. Přednáška je tvořena dvěma bloky. V první části se 

posluchačky seznámí se statistikami, právními pojmy a praktickými radami, jak se nestát 

obětí. Ve druhé části jim bude kolegy názorně ukázáno, jak se bránit případným útokům.  

Ve všech třídách 3. ročníků pak proběhl program „Řidiči, znáš 6P?“, který  je určen 

účastníkům silničního provozu věkové kategorie 15 až 29 let, tedy především těm, kteří jsou 

čerstvými absolventy autoškol nebo nemají dostatek zkušeností s řízením vozidel. Jeho cílem 

je zvýšit právní vědomí posluchačů   v oblasti silničního provozu, seznámení s hlavními 

příčinami dopravních nehod a podobně. Součástí přednášky je beseda s dopravními policisty. 

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

město. Díky nim bylo možné jednak realizovat pro žáky 1. ročníků besedy na téma 

kriminalita mládeže. Kromě toho jsme pokračovali v 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 

řešili společný postup při řešení problémových dětí. 

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 SPŠD v Křimicích bylo 

zaměřeno na sedm  studijních tříd autotroniků (1. až  4. ročník), dvě třídy nástavbového studia 

oboru  podnikání a pro devět  tříd oborů s výučním listem, celkem osmnáct tříd a 522 žáků, 

z nichž bylo 33  dívek.       

 

 

                                                                                                     



Poradenství bylo rozděleno na dvě oblasti: 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  v jejím novém 

znění č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 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 2013/14 a v souladu s náplní 

práce výchovného poradce zpracovanou ředitelem školy. 

Práce výchovného poradce probíhala v oblastech: 

a) metodická informační činnost 

 Zahrnovala pomoc třídním učitelům formou konzultací při řešení problémů ve třídě i          

s jednotlivými žáky, uskutečňovala se průběžně podle aktuální potřeby. V září byli všichni 

žáci prvních ročníků seznámeni s náplní práce výchovného poradce na střední škole, byly jim 

nabídnuty konzultace a oznámeny konzultační hodiny, poskytnuty informace o tom,                                   

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

  Průběžně byly využívány diagnostické metody pro zjišťování vztahů ve třídách (první 

ročníky), další dotazníky byly zaměřené na studijní návyky, popř. vztažené ke konkrétním 

problémům ve třídách (šikana). 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, ta v letošním školním roce proběhla 7. listopadu 2013,                           

13. listopadu 2013, 17. března 2014 a 24. března 2014.  

b) práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy 

 Zahrnovala pravidelné sledování prospěchu žáků v jednotlivých třídách v každém 

čtvrtletí, při neprospěchu z více předmětů jsou žáci pozváni na konzultaci a pravidelně je 

sledováno, jaký prospěch vykazují. Těmto žákům je nabídnuta pomoc v odborných 

zařízeních, tu v letošním roce nikdo z neprospívajících žáků nevyhledal. 

 Další pozornost byla věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování,                    

i oni jsou zváni na konzultace a je pravidelně sledován jejich prospěch. 

Ve školním roce  mělo z důvodu těchto poruch 15 žáků individuální vzdělávací plán a dalších 

31 žáků bylo zohledněno na základě toho, že doložili vyšetření z Pedagogicko-psychologické 

poradny.  

 Vedle těchto oblastí je náplní práce poradce zejména předcházet výukovým 

problémům, proto byli žáci prvních ročníků poučeni o tom, jaké jsou metody studia na střední 

škole a na konci studia seznámeni s postupy, které zajistí efektivní přípravu k závěrečným a 

maturitním zkouškám.  

 Práce s žáky s výchovnými problémy byla v letošním roce nejvíce zaměřena                              

na docházku do školy a neomluvenou absenci. Žáci, kteří vykazovali neomluvenou absenci 

vyšší než 25 hodin, byli podmíněně vyloučeni ze studia při správním řízení, šlo o 17 žáků. 

 K výraznému zlepšení došlo v oblasti řešení kouření v areálu školy, z tohoto důvodu 

nebylo ani jedno správní řízení. Pouze jedno správní řízení se konalo z důvodu nevhodného 

chování žáka vůči pedagogům, což je také pokles ve srovnání s předchozími roky. Nevhodné 

chování vůči spolužákům  se znaky šikanování se vyskytlo v jedné třídě a proběhla tři správní 

řízení s následným podmíněným vyloučením. Dalších šest správních řízení s podmíněným 

vyloučením bylo z důvodu nevhodného chování při vyučování a porušování školního řádu. 

 Celkem proběhlo ve školním roce 27 správních řízení. 



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 v jedné třídě, řešeny byly osobními pohovory s žáky 

třídy. Více se této problematice věnuje další část zprávy – Primární prevence.  

d) kariérové poradenství 

Se uskutečňuje průběžně celý školní rok pro žáky, kteří chtějí studovat na naší škole – 

osobní předávání informací, telefonické konzultace, informace při dni otevřených dveří,                           

při změnách oboru vzdělání. 

 Další jeho část 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. 

Kariérové poradenství využívali žáci, kteří přestupovali na jiný obor vzdělání, nebo 

přestupovali na jinou školu. 

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. 

 Dne 4. dubna 2014 se zúčastnili žáci tříd AT 4 A a AT 4 B, obor autotronik, besed                

na Úřadu práce v Plzni. V květnu besedovali na Úřadu práce žáci oborů s výučním listem:                       

7. května 2014 třída A3B, 14. května 2014 třídy A3A a K3 a 15. května 2014 třída CLZ3.  

 Na nástěnce výchovného poradenství byly průběžně spolu s informacemi o dalším 

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. 

 

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, při kterém využívali nejrůznější hry a aktivity vhodné 

pro budování klima třídy, formování vztahů mezi žáky a další již v minulosti osvědčené 

z preventivního působení. V průběhu roku dělali žáci testy na alkoholové a nealkoholové 

drogy a diskutovali o této problematice.  



Ve třídě, kde se  projevily znaky šikanování,  vyplňovali žáci dva dotazníky zaměřené 

hlavně na vztahy ve třídě a na výskyt šikanování. Následně probíhaly s žáky individuální 

konzultace. 

 Ve druhém pololetí jsme začali 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 a jsou ve školách vyzkoušené. 

V letošním školním roce probíhala velmi dobře spolupráce s Policií ČR, která škole 

hodně pomohla v preventivním působení na žáky. Poděkování patří por. Ing. Haně Štefflové, 

tiskové mluvčí Policie ČR, která spolu s kolegyněmi z dopravní policie besedovala se žáky 

v rámci projektu „Řidiči, znáš 6P?“ o bezpečnosti silničního provozu. Tyto besedy se 

uskutečnily v březnu a dubnu ve všech třídách.  

Druhé působení Policie ČR vyplynulo z projektu: Stop drogám před školou. Požádali 

jsme, aby do něj byla zahrnuta i naše škola – pracoviště v Křimicích. Tento projekt bude 

pokračovat ještě na začátku příštího školního roku. 

V průběhu roku se uskutečnila dvě setkání školních metodiků prevence s metodiky 

PPP Plzeň a krajskou školní metodičkou prevence, na kterých se projednávaly novinky 

v oblasti prevence.      

 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 
 

Během školního roku jsme provedli náročnou a významnou rekonstrukci 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 byla 

připravena technická část podkladů pro výběrové řízení na zmiňovanou rekonstrukci.  

V červenci a v srpnu 2013 jsme se střídali jako stavební dozor při jmenované 

rekonstrukci. Kompletní kabeláž byla vyměněna v učebnách PC3 a PC1, ve všech ICT 

učebnách a uzlových kabinetech – Ak01, Ak14, Ak23, Ak33 byly osazeny nové aktivní 

prvky. Na chodbách jsou instalována Wifi pojítka na pokrytí připojení ze všech tříd                     

pavilonu A k našemu souborovému serveru – např. pro zavedení elektronických třídnic 

v systému Bakaláři. Naším cílem je samozřejmě připojit i pavilon B. 

Na poradě s rodiči (SRPŠ) bylo schváleno uvolnění prostředků na nákup nového 

vybavení učebny PC3, kde probíhá výuka CAD/CAM systémů, stávající hardware se přesune 

do učebny PC2.  

Koncem června 2014 budeme přecházet na nový antivirový systém AVG 2014 

Business Edition, protože licence pro středisko Karlovarská i Křimice vyprší v srpnu 2014.  

Po domluvě s poskytovatelem internetu připojení bylo nahrazeno pomocí mikrotiku 

pevným optickým spojem, čímž byla navýšena přenosová rychlost na 100 Mbps, zaručena 

větší stabilita a ponechána rezerva na případné další rychlostní navyšování. 

V září 2013 jsme provedli nahrazení staršího tiskového serveru SafeQ novým 

tiskovým serverem s větší kapacitou a možností dálkové správy. 

 



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 síti máme 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 

 

Dále probíhá postupná výměna již nepodporovaného operačního systému Windows 

XP za novější operační systém Windows 7 Pro a Windows 8.1. Průběžně spravujeme 

uživatelská konta 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. 

 

 

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

            správce sítě Ing. Josefa Fořta 

 
1. Ze SRPŠ byly do školy zakoupeny 2 počítačové sestavy a tři projektory. 

2. Pro výuku CAD systémů se kombinuje výuka na ProgeCADu a AutoCADu 2010. 

3. Od letošního školního roku se používají již pouze elektronické třídnice. 

4. V návaznosti na to se zvyšuje počet přístupů do webového rozhraní Bakalářů, který letos 

činil téměř 25 tisíc přihlášení pouze v rámci Křimic. 

5. Během roku se postupně aktualizuje veškerý SW nainstalovaný na PC v síti. 

6. O letních prázdninách se plánuje přechod na novou verzi AVG 2014 v souvislosti se 

zakoupením upgrade stávající licence. 

7. V učebně PC2 byly zakoupeny nové židle. 

8. Došlo k nahrazení zastaralých PC ve dvou KTS podle doporučení dodavatelské firmy tak, 

aby PC zvládly nový systém a novou verzi programu. 

9. 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. 

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

novější dle možností techniky a finančních. 



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

na Internet rychlostí 100 Mbps. Jednotlivé stanice mají zářez na 40 Mbps, server                                      

na 80 Mbps – nicméně těchto hodnot ve většině případů nebylo dosaženo při testování 

náhodných PC. 

12. Byla natažena optika mezi DM5 a školní serverovnou v Křimicích. 

13. VPN mezi Karlovarskou a Křimicemi trpí i přes úpravy občasnými výpadky, navíc je 

velmi pomalá (nedostatečný výpočetní výkon obou serverů). 

14. V průběhu letních prázdnin je plánována revize v přidělených síťových adresách a v SW 

vybavení jednotlivých PC. 

15. V souvislosti s projektem Šablony byly na serveru na vytvořeném sdíleném místě 

shromážděny všechny práce. 

16. V učebně č. 35 dochází k neustálé pozorovatelné degradaci projektoru, prudce narůstá 

počet vadných pixelů a je problém s vypínáním, zatím nebyla zakoupena nová vhodná 

náhrada. 

17. Během prosince došlo ke kompletnímu proměření prostor školy v Křivicích a DM5 tak, 

abychom mohli vypsat požadavek na zasíťování interiéru pomocí WiFi. Součástí tohoto 

projektu by mělo být i nahrazení jednotlivých páteřních linek optikou, aby se zamezilo 

rušení a výpadkům. Rovněž se budou optimalizovat trasy zapojení a nahradí se 

nedostatečné centrální switche výkonnějšími Součástí by měly být i patřičné stavební 

úpravy. 

18. V rámci projektu Praxe hrou byly do školy zakoupeny 2 licence programy CarSYS                   

pro účely fiktivní firmy. 

19. Z důvodu změny licenční politiky na SmartNotebook s novou verzí 2014 budou 

zakoupeny 2×4 licence nové verze SmartNotebooku. 

20. Rovněž se plánuje zakoupení dalšího výukového SW podle potřeb. 

21. 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. Bylo by více než vhodné přejít z tohoto silně zastaralého a dále nevyvíjeného 

programu na specializovaný novější v rámci dílen a zakázek. 

22. O prázdninách bude z výukových důvodů nasazený ekonomický SW Money S3                                     

na serveru a v učebnách. 

23. Vzhledem k přechodu na program EES budou postupně na všechny stanice                                     

podle vybavení operačním systémem instalovány nové verze Office 2010 a 2013. 

24. Dále se bude vypisovat výběrové řízení pro zakoupení nových PC do učebny PC2, 

nahrazení starých PC v učebně PC1 novými a dále nahrazení PC u několika zaměstnanců 

a rovněž dojde k částečnému nebo úplnému upgrade PC u 3 KTS. 

 

 



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: 
 

Odborná environmentální konference  –  26. září 2013 – pořadatel Environmentální 

centrum IRIS v Zoologické a botanické zahradě města Plzně – pořadatel Plzeňský kraj, IRIS a 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně – Ing. Jana Jindřichová. 

 

Přednáška „ Pesticidy“ – MUDr. Miroslav Šuta - 21. října 2013 – pořadatel KCVJŠ Plzeň – 

Ing. Jana Jindřichová 

 

Odborná exkurze Praha Geosvět – 14. listopadu 2013 - pořadatel KCVJŠ Plzeň – Ing. Jana 

Jindřichová 

 

Konference učitelů ekologické výchovy – 18. listopadu 2013 – pořadatel KCVJŠ Plzeň, 

součástí konference byla přednáška Doc. Mgr. Bohumila Mandáka PhD. na téma „Invazní 

druhy“ – Ing. Jana Jindřichová.  

 

http://www.dopskopl.cz/


Seminář „Záchranná stanice živočichů, Plzeň“ – 17. února 2014 – pořadatel KCVJŠ Plzeň 

– Ing. Jana Jindřichová 

 

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. 

 

Titul - Škola udržitelného rozvoje 
Dne 11. února 2014 se Ing. Jana Jindřichová zúčastnila valné hromady Klubu 

ekologické výchovy v Praze v budově MŠMT ČR. Na této konferenci byl SPŠ dopravní 

udělen titul Školy udržitelného rozvoje na období 2013–2016, ocenění převzali Ing. Jiří 

Svoboda, ředitel školy a Ing. Jana Jindřichová, koordinátorka EVVO. 

 

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 2013/2014 bylo nasbíráno celkem 116 kg baterií a 53 ks mobilních 

telefonů. Sbíráme drobná vysloužilá elektrozařízení do červené sběrné nádoby umístěné                  

ve škole v učebně A01b. Ve škole probíhá sběr hliníkových obalů. 

 

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                          

SPŠ dopravní, Plzeň informační a vzdělávací materiály a časopis „Bedrník.  

 

Enersol 
Dne 24. února 2014 proběhlo na SOUE, Plzeň krajské kolo projektu 

environmentálního vzdělávání Enersol 2014 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 4. místo s prací „Energetické dřeviny – Japonský 

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

MEK3.  

 

Exkurze  
Pro žáky 4. ročníku oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii 

byla ve dnech 10. října 2013 zorganizována exkurze do Prahy – Zahrady Pražského hradu – 

dozor Ing. Jana Jindřichová a PaedDr. Dagmar Pančiková. 

Dne 18. října 2013 a 23. října 2013 navštívili žáci SPŠ dopravní, Plzeň (třída MEK2, 

MEK3) Západočeské muzeum – výstavu „Džungle za plotem“ - dozor Ing. Jana Jindřichová a 

Bc. Marcela Kubíková 

 

 



Dne 29. listopadu 2013 se žáci SPŠ dopravní, Plzeň, 2. ročníku oboru vzdělání 

Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii zúčastnili přednášky na Západočeské 

univerzitě na téma Jaderná energetika – přednášející Ing. Zdebor – dozor Ing. Jana 

Jindřichová. 

 

Fotosoutěž Českého zahrádkářského svazu 
Žákyně třídy MEK3 Lucie Plohmerová se zúčastnila fotografické soutěže Českého 

zahrádkářského svazu na téma „Kdy je strom nejkrásnější“. Do soutěže poslala dva snímky 

stromů z Borského parku v Plzni, které pořídila do výuky praxe. 

 

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 456 žáků SŠ a 23 studentů VOŠ. 

  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, naučné besedy 

s policií apod.  

Žáci využívají volné „plavenky“ do bazénů a též vlastní posilovnu a malou a velkou 

tělocvičnu. Nejžádanější je florbal a fotbal. 

 V čase křesťanských svátků jsou zároveň organizovány společenská posezení 

k Mikuláši k Vánočním svátkům i svátkům Velikonočním a to zpívání koled na nám. 

Republiky apod.  

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 400 73,66 

Kroužek sálové kopané 480 88,39 

Kroužek florbalu 420 77,34 

Kroužek fyzického posilování 350 49,78 

Kroužek plavecký 400 73,66 

Kroužek divadelní 210 38,67 

Kroužky s kulturním zaměřením – kino.. 380 69,98 



Žádaná jsou divadelní představení. Žáci viděli: Evitu, Tajemství, Annu Kareninu, Je 

třeba zabít Sekala, Polskou krev, Sestup Orfeův a Tanec není zločin. 

 

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 konzumace alkoholu a kouření 

- enviromentální výchova 

 

    Rozšiřování pedagogických vědomostí  ve školících centrech absolvovali dva 

výchovní pracovníci. V průběhu školního roku se věnuje vedení školy dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

  

 

 

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 3. Projekt v realizaci. MŠMT  

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

4.7.4. Projekt Ekologická zahrada na SPŠD v 

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

4.7.5. Odborností k profesnímu úspěchu - ROP. 

Projekt v realizaci. 
ROP JZ            6.626.079,00 Kč 

4.7.6. Podpora výuky technických oborů                      

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

4.7.7. Spolupráce přes hranice, odbornost bez 

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

4.7.8. Nauč se a vytvoř. Modernizace 

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

4.7.9. Škoda Auto – Bosch - SCANIA MŠMT  

 

 

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

 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, zapojeno je 61 pedagogů, kteří vytvářejí 58 šablon.  

 

 



Výsledkem projektu je 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, VSP Auto - Plzeň. V těchto servisech 

konali učitelé odborného výcviku stáže pod vedením garantů a zvyšovali si tak své odborné 

kompetence. 

Žáci vykonávali pod vedením zkušených zaměstnanců firem 10 dní odborné praxe                   

v těchto odborných servisech: Autoservis Svatopluk Černík - Plzeň, ROTO DML - Mariánské 

Lázně, Auto Štádler - Plzeň. 

Více na: www.dopskopl.cz pod odkazem Projekty 

 

4.7.2. 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 

pilotně ověřen vzdělávací program Autolakýrník - přípravář. Kurzu se zúčastnilo                              

devět frekventantů a osm z nich ho  úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou. Tým pedagogů 

také vytvořil i vzdělávací program a konkrétní zadání závěrečné zkoušky na dalších 

profesních kvalifikacích z úplné kvalifikace Železničář, a to Signalista a Výhybkář. V závěru 

školního roku byla zahájena tvorba vzdělávacího programu Logistik skladových operací a 

konkrétního zadání pro závěrečnou zkoušku dílčí kvalifikace Logistik v dopravě a přepravě. 

Vzdělávací program pro tuto dílčí kvalifikaci bude pilotně ověřen v příštím školním roce. 

 

 4.7.3.  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 na: http://praxe-hrou.webnode.cz/ 

 

 

4.7.4. Ekologická zahrada na SPŠ dopravní – areál Křimice 

 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

 

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, v červnu 2012 byl náš návrh 

schválen.                                                                                                                                                                    

V říjnu 2012 jsme s žáky oboru ekologie založili v areálu v Křimicích ovocný sad           

(12 meruněk, 12 slivoní, 24 jabloní). Vysázeli jsme pouze odrůdy rezistentní a odolné vůči 

houbovým chorobám, odpadní hmota po řezu dřevin je štěpkována a následně kompostována, 

ošetřování sadu je prováděno bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv. Stromky 

prosperují velmi dobře.  

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 sadu je dále podporováno hnízdění zpěvného ptactva, v zimě zajišťujeme jeho 

pravidelné přikrmování. 

           

 

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

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 

Projekt spadá do operačního programu ROP JZ. Jedná se o investiční projekt. 

Realizací projektu "Odborností k profesnímu úspěchu" jsme 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 následně přispívá 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 

přispěl k zavedení nových, atraktivních výukových metod a přiblížil tak výuku v odborných 

učebnách, laboratořích a dílnách aktuálním trendům v praxi. 

 

Více na: www.rop-spsd.webnode.cz 

 

4.7.6.  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.  
 

 

4.7.7.  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.  

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


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. 

 

 

4.7.8.  Projekt "Nauč se a vytvoř"  

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 

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. 

Vytvořili jsme 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 doplnily metodické listy, metodické 

pokyny, různé hry, příklady a testy.  

 

Těmito prvky inovovaná výuka byla určena zejména pro obor vzdělání Autotronik a probíhala 

v následujících předmětech: 

1. Motorová vozidla 

 2. Odborný výcvik - laboratoře a dílna 

 3. Základy ekologie a chemie 

 4. Německý jazyk 

 

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

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

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

i pedagogů při práci s moderní multimediální technikou. 

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

 

 

4.7.9. 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.  

 

 

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


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. 

            Tato vozidla, jako novinka našeho výukového parku, okamžitě vzbudila pozornost 

jak pedagogických pracovníků, tak i žáků, zvýšila jejich zájem o studium a stala se tak 

nedílnou a velmi oblíbenou součástí praktické výuky. 

 

 

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– Ing. Rostislav Jekielek 
 

Další  školní kolo SOČ se konalo ve čtvrtek 13. února 2014  od 9:00 hodin 

v multimediální učebně B08. Školního kola SOČ se zúčastnilo 12 žáků, kteří prezentovali   

devět prací: 4 z logistiky, 2 z ekonomiky, 3 z dopravy.  

 

Do okresního kola byly nominovány 3 práce:  

1. „Zkoumání a hledání možností vzniku nových autobusových linek MHD“,                   
jejímž autorem byl Jan Šůcha z PLG3. Obsadil 1. místo  a postoupil do krajského kola, 

kde skončil na 2. místě.     

                                                             

2. „Logistic knowledge“ autora Lukáše Peška z PLG3. Obsadil 3. místo a krajském kole 

skončil na 4. místě.  

 

3. „Ekonomická rozvaha podniku“ autorky Zdeňky Heinrichové. Ta však po umístění                          

na 5. místě v okresním kole nepostoupila do kola krajského. 

 

Do celostátního kola se naší žáci neprobojovali, ale jejich práce byly na velmi dobré úrovni a 

jsou určitě přínosem pro jejich další studium. 

 

 

 

5.       Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  

 

5.1 Kontrola České školní inspekce  

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2013/14 jsou uvedeny v oddíle B. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



6.      Činnost školy 
 

6.1.    Hodnocení práce školské rady  

 
Složení ŠR:    

 
Předseda:              Ing. Rostislav Jekielek  

 

Členové:   Ing. Antonín Diviš, Mgr. Josef Houška, PhDr. Aleš Zoubek,  

                                   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 15. října 2013. Členové byli seznámeni se změnami 

školního řádu pro rok 2013/2014, který byl schválen bez výhrad. Dále byla rada informována       

o plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů koncepce na rok 2013/14 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 25. února 2014. Zde byli členové seznámeni s plněním 

školního řádu. V dalším bodě seznámil předseda členy školské rady se zprávou  o činnosti 

školy, ve které upozornil na úspěchy dosažené ve školním roce 2013/14. Paní Svatava 

Kubová představila zprávu o hospodaření v roce 2013. 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 19. listopadu  2013 a 8. dubna 2014. Projednali stav účtu 

sdružení a schválili příspěvky na soutěže. Dále přiznali finanční příspěvek škole ve výši 

270.000 Kč na  nákup výpočetní techniky. 

 

 

6.3.    Evidence stížností 

 

Počet stížností celkem 
Z toho 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

1 0 1 0 

 



Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

Rok 2013 

Počet podaných žádostí o informace celkem 0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Výdaje vynaložené v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle zákona 

106/1999 Sb., a to včetně nákladů   na 

zaměstnance školy a nákladů na právní 

zastoupení 

0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí a 

odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradních 

licencí 

OPERAČNÍ SYSTÉMY 
Windows 8.1 – operační systém 

Windows 7 - operační systém  

Windows XP - operační systém  

Windows Vista - operační systém 

Windows Server 2008 - serverový 

operační systém Karlovarská 

Windows Server 2012 - serverový 

operační systém Křimice (2013) 

 

KANCELÁŘSKÝ SW 
MS Office 2000 Proffesional - 

kancelářský balík Office 

MS Office 2003 Proffesional - 

kancelářský balík Office 

MS Office 2007 Proffesional - 

kancelářský balík Office 

MS Office 2010 Proffesional - 

kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - 

kancelářský balík Office (2013) 

 

ANTIVIROVÝ SW 
AVG 2013 - Antivirový program (2013)  

Avast - Antivirový program pro DM 



VÝUKOVÝ SW 
ATF -All ten fingers - výukový program 

pro psaní všemi   deseti 

Smart Notebook Software - software              

pro interaktivní tabule a tvorbu 

interaktivních výukových materiálů (2012) 

Zoner Callisto 5 - výukový program                   

pro vektorovou grafiku 

Zoner Photostudio 15  - výukový program 

pro rastrovou grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový 

SW (2012) 

Autodesk Inventor 2010 - CAD systém 

pro 3D modelování a kreslení 

Autodesk Mechanical Desktop 2010 - 

CAD systém pro 2D modelování a 

kreslení 

ProgeCAD - CAD systém pro 2D 

modelování a kreslení (2013) 

Eric - výkový program pro obor logistika  

Corel Graphic Suite 8 - balík pro výuku 

vektorové grafiky 

Anglický a Německý překladový slovník 

Lingea - pro jazykáře 

WinFire Office - program pro výuku 

oboru požární prevence 

Route 66 - mapy a navigace 

MapFactor Navigator Evropa - mapy a 

navigace 

PC Control Zlatá - program pro podporu 

výuky v PC učebnách (2013) 

Autodata – výukový program pro 

diagnostiku vozidel (technická data 

vozidel)  

Vivid – výukový program pro diagnostiku 

vozidel (vyhledávání závad) 

Esi tronic – výukový program                          

pro diagnostiku vozidel (opravy) 

AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW                                     

PRO ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW 

pro školy 

JUMP - účetnictví pro EKO úsek školy 

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

Portlink - komunikace s ČSSZ - 

elektronické posílání údajů - MZDOVÁ 

ÚČTARNA 

JASU PC výkaznictví - účetní program 

pro EKO úsek 



AbraG2 - program pro agendu odborové 

organizace školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony ČR Online - zákonné normy                   

pro EKO úsek 

Legislativa školy - zákony týkající se 

školství - vedení školy 

Účetní poradce - pro EKO úsek 

Zákon 4.0 - pro EKO úsek 

SAFEQ - software pro inteligentní 

centralizovaný tisk, kopírování a 

skenování 

Symantec Ghost - program pro správu PC 

v učebnách (klonování disků, hromadná a 

centralizovaná obnova OS +  programů) 

AuditPro - program pro elektronickou 

evidenci SWRuckus Wireless 

ZoneDirector - program pro administraci 

WiFi sítě školy (2013) 

Acronis True Image 2014 Premium – SW 

pro klonování disků a zálohování 

Počet stížností podaných podle §16a 0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Důvod podání stížnosti podaných podle §16a 0 

Popis stížnosti podané podle §16a  0 

Vyřízení stížnosti 0 

Další informace vztahující se k uplatňování 

zákona 106/1999 Sb. 
0 

 

6.5.    Úsek praktické výuky – Ing. Vladimír Baxa 

 
  Praktické vyučování, odborný výcvik a praxe žáků SPŠ dopravní se realizovaly               

ve školním roce 2013/14 v dílnách školy v areálu Plzeň–Křimice, Průkopníků 290, část 

praktické výuky byla opět pokryta smluvními pracovišti odborných firem.  Ve středisku                

Na Roudné 184 (Prior) pokračovaly práce spojené s přípravou předání celého areálu novému 

vlastníkovi. V Plzni–Křimicích probíhal odborný výcvik všech vyučovaných tříletých                    

oborů vzdělání (Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Čalouník) a 

výuka všech čtyř ročníků  oboru Autotronik. Praktická výuka některých „studijních“                       

oborů vzdělání 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 se uskutečnila 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. 
Důležitým porovnáním oborových znalostí a dovedností je soutěž Autoopravář junior. 

Jako loni, tak i v tomto školním roce se pořadatelství krajského kola této tradiční soutěže 

v kategorii Mechanik opravář motorových vozidel ujala SOŠ a SOU Sušice. Bohužel poprvé 

v historii se zástupci naší školy neprobojovali do celostátního finále. To se konalo ve dnech 

28.4.–30.4. 2014 opět v Mladé Boleslavi v Service Training Center ŠKODA AUTO a v SOU 

strojírenském. Dle sdělení pořadatelů a vyhlašovatele se do této třístupňové celostátní soutěže 

zručnosti žáků 3. ročníku oboru Automechanik, resp. Mechanik opravář motorových vozidel, 

Karosář, Autolakýrník a žáků 4. roč. oboru Autotronik zapojilo 4417 žáků ze 174 škol celé 

ČR. Žáci SPŠ dopravní v této konkurenci obsadili dvě pátá místa: v kategorii Autotronik 

Josef Přibyl, v kategorii Autolakýrník Jaroslav Eiselt. Štefan Minarovič v kategorii 

Karosář dosáhl na příčku desátou. Přesto, že se nepodařilo získat alespoň v jedné z kategorií 

„medailového“ umístění, lze považovat vystoupení našich žáků s přihlédnutím k letošní 

konkurenci za úspěšné.  

Zapojení úseku praktického vyučování do činnosti v rámci různých projektů je důležité 

nejen pro úsek samotný, ale i pro školu jako celek. Díky „Evropskému projektu 

koordinovaného vzdělávání odborných učitelů“ představujícího podporu ze strany firem 

Škoda, Bosch a Scania, získáváme formou pravidelných školení pedagogických pracovníků 

vyšší potenciál teoretické i praktické úrovně. Tentýž projekt zároveň umožnil rozšíření 

výukového parku o nové plně funkční vozy darované mladoboleslavskou automobilkou: 

Škoda Yeti 1,2 TSI/77kW a Škoda Roomster 1,2 TDI-CR/55kW. Praxe prováděná na těchto 

vozidlech výrazně posunula technickou úroveň výuky. S využitím dalších projektů se podařilo 

pro dílny získat nová, moderní zařízení. Především pracoviště pneuservisu a geometrie patří 

nyní se zařízením Hunter ke špičkově vybaveným. Dále se rozvíjela spolupráce s řadou firem 

a institucí. Např. dlouhodobá spolupráce se Západočeskou univerzitou byla podpořena 

podepsáním Smlouvy o partnerství.  Rovněž RHK PK je jedním z významných 

spolupracujících partnerů v rámci projektu „Podpora technických dovedností žáků Plzeňského 

kraje“. Ukázkové dny s prezentací našich oborů se i letos těšily velkému zájmu a dá se říci, že 

cíl, totiž zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technicky zaměřených oborů a povýšení jejich 

prestiže ve společnosti, byl naplněn.  Význam tzv. „Ukázkových dnů“ daleko přesáhl časové 

mantinely projektu. Zájem ZŠ z  Plzně a okolí pokračuje i po jeho ukončení. Závěrečná 

konference k projektu konaná 3.6.2014 vyhodnotila naši spolupráci jako výbornou. 

I ve školním roce 13/14 se úsek praktické výuky aktivně podílel při realizaci 

prezentačních akcí pořádaných v regionu s cílem přiblížit naši školu žákům ZŠ.  

Činnost kroužku, založeného na základě společné iniciativy žáků a učitelů odborného 

výcviku, se těší trvalému zájmu. Je průkazné, že jeho absolventi díky jeho náplni dosahují i 

lepších výsledků u ZZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6.       Úsek teoretické výuky 

 

6.6.1.    Zprávy PK – Karlovarská 

 

6.6.1.1. Zpráva předmětové komise českého jazyka  

 
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,                              

PaedDr. Alfréd Pinker, 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 2014 Mgr. Bohumila Pytlíková zajistila pro žáky 4. ročníků besedy o islámu, 

muslimech v současném světě. Tyto přednášky se uskutečnily k doplnění výuky občanské 

nauky.  

V únoru 2014 se zúčastnily dvě třídy semináře „Duhová výchova“. Seminář 

sdruženích PROUD a Charlie se týkal života LGBT lidí v naší společnosti (organizace                

Mgr. Daniela Bártíková).  

Další besedy pro žáky 3. ročníků byly zaměřeny na multikulturní vzdělávání a 

problematiku migrace, uprchlictví a života cizinců v ČR. Tuto akci realizovala                                 

Mgr. Bohumila Pytlíková ve spolupráci s Charitou Plzeň.  

V dubnu 2014 se uskutečnil pro 130 žáků vzdělávací pořad „Nicolas Winton – síla 

lidskosti“, který měl velice kladnou odezvu.  

Žáci 1. ročníků dále byli na přednášce, která se zabývala charakteristikou 

antisemitismu a holocaustu. Organizátorkou akce byla Mgr. Bohumila Pytlíková. Třídní 

učitelky 4. ročníků navštívily se svými třídami veletrh práce a vzdělávání „Klíč 

k příležitostem“ a úřad práce.  

26. června 2014 se čtyři  třídy zúčastnily hudebně vzdělávacího pořadu o dějinách 

hudby let 80. – 90. (připravila Mgr. Daniela Bártíková). 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

 Školní kolo se uskutečnilo 3. prosince 2013, vítězka olympiády A. Dortová (MEK3) 

se zúčastnila městského kola v březnu 2014. Opravu prací  školního kola prováděli všichni 

vyučující českého jazyka. 

 

 



3. Poznávací exkurze 

 Členové komise také připravili pro žáky řadu poznávacích exkurzí. Například                

Mgr. Bohumila Pytlíková a Mgr. Helena Freiová navštívily se třídami PLD1, PSD1, PLD2 a 

MPP2 Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni, v SVK také třída DP3B zhlédla výstavu                       

na téma pověsti Plzeňska (Mgr. Gabriela Buchtová), dále výstavu „ Angličáci Matchbox“ 

viděli žáci třídy DP4B (Mgr. Bohumila Pytlíková).  

Komentované prohlídky Nové synagogy v Plzni se zúčastnily v září a říjnu 2013 třídy 

DP4A a PLG4. Prohlídka navazovala na výuku o judaismu.  

V červnu 2014 navštívili Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR žáci třídy PLD3                    

(Mgr. Daniela Bártíková). 

 

4. Divadelní představení  

  Komise humanitních předmětů zajistila pro žáky 1. - 4. ročníků (200 žáků) zhlédnutí 

divadelního představení „Lakomec“  ve Velkém divadle v Plzni.  

 

5. Soutěže 

V dubnu 2014 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová uskutečnily pro žáky třetí  

ročník školní recitační soutěže, která probíhala ve čtyřech kategoriích (recitace básně, 

reprodukce textu, dialog a monolog, prezentace vlastní tvorby). Soutěžilo celkem 15 žáků.     

O přípravu žáků se postarali vyučující českého jazyka. Opět nás zájem a dobré výkony 

soutěžících mile překvapily. 

250 žáků se zapojilo do 4. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Školní i okresní 

kolo III. kategorie probíhalo formou informačního systému. Vítězové školního kola (O. Kasl,   

R. Kilian, M. Houška) jako družstvo obsadili v okresním kole 2. místo (organizace soutěže 

Mgr. Daniela Bártíková). 

 Žák Jakub Kadlčík (PLD2) zaslal do soutěže organizací Post Bellum a PANT vlastní 

dokument, který byl výpovědí pamětníka 2. světové války z továrny Junkers. Přední místa 

Jakub v soutěži neobsadil, přesto tato práce byla velice časově a odborně náročná. Video je 

možné najít na adrese: http://www.pribehy20stoleti.cz/archiv13/177. 

Několik žáků se také zapojilo do internetové historické soutěže redakce Moderních 

dějin. 

 

6. Další vzdělávání 

 Mgr. Daniela Bártíková se zúčastnila semináře: „První československý odboj a vznik 

ČSR“ (říjen 2013, KCVJŠ).  

Mgr. Bohumila Pytlíková absolvovala čtyři školení. Dva kurzy se týkaly nového 

občanského zákoníku (říjen, listopad 2014, věcná práva, základní změny nové právní úpravy) 

a dva semináře byly na téma  „Nejčastější prohřešky proti současné češtině“ a „Velké 

duchovní systémy Východu – hinduismus, buddhismus, konfucianismus a taoismus“ (květen, 

červen 2014, KCVJŠ).  

Mgr. Gabriela Buchtová pokračuje ve studiu na PEF Plzeň v rámci zvyšování 

kvalifikace. 

 

7. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise zajistili a zúčastnili se Dne otevřených dveří v listopadu 2013 

i v lednu 2014.  

 

8.  Praxe studenta PEF ZČU 

 Vyučující Mgr. Jiří Dlabač, Mgr. Helena Freiová  vedli pedagogickou praxi studenta  

Pedagogické  fakulty Plzeň v předmětu občanská nauka. 



9. Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová se zúčastnila v červnu 2014 sportovního kurzu žáků naší 

školy.  

 

10. Maturitní zkoušky 

 Všichni vyučující českého jazyka a literatury se podíleli na opravě maturitních 

písemných prací. 

 

11. Projekt „Šablony“ 

 Mgr. Gabriela  Buchtová, Mgr. Miroslava Egrtová, Mgr. Bohumila Pytlíková se 

zapojily do projektu šablony (individualizace). 

 

 
 

6.6.1.2. Zpráva předmětové komise cizích jazyků  

 
Předseda PK:   Mgr. Josef Chmelík 

 

Členové PK:     Mgr. Daniela Bártíková, PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Blanka 

Felegy, paní Barbora Fricová,  Mgr. Josef Chmelík, Mgr. Ondřej Kapic,  

Mgr. Soňa Krausová, Mgr. Dagmar Kuthanová, Mgr. Pavlína Lindová,    

PaedDr. Dagmar Pančiková, 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 ústní  maturitní zkoušky pro anglický a německý jazyk dokončila 

v NIVD Mgr. Soňa Krausová. Zároveň získala také certifikát hodnotitele maturitní zkoušky                     

pro žáky s PUP.  

 

2. Příprava na státní maturity 

Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Romana Říhová se zúčastnily konzultačního semináře 

k ústní maturitní zkoušce z angličtiny, který pořádal NIDV v Plzni. Mgr. Yvona Špetová 

absolvovala kurz k získání certifikátu Školního maturitního komisaře. 

 

3. Průběh státních maturitních zkoušek 
Členové předmětové komise s osvědčením pro hodnotitele  ústní části maturitní 

zkoušky odvedli velký kus práce při maturitních zkouškách. Konkrétně se jednalo                                 

o Mgr. Blanku Felegy, PaedDr. Martinu Fabianovou, Mgr. Josefa Chmelíka, Mgr. Ondřeje 

Kapice, Mgr. Soňu Krausovou, PaedDr. Dagmar Pančikovou,   Mgr.  Ilonu Prokopcovou,                             

Mgr.  Romanu Říhovou, Mgr. Yvonu Špetovou a Mgr. Alenu Šteklovou.  



Mgr. Daniela Bártíková vykonávala funkci přísedící při ústních maturitních zkouškách 

z ruštiny na SOŠ ve Stříbře. Mgr. Yvona Špetová opravovala písemné práce z anglického 

jazyka.  

O dobré přípravě žáků k maturitě z cizích jazyků svědčí vysoké procento jejich 

úspěšnosti. 

 

4.  Další vzdělávání členů PK 

Členové  PK  se  zúčastnili  seminářů  KCVJŠ  v Plzni.  Mgr.  Daniela Bártíková 

navštívila seminář „Den Ruska“, PaedDr. Martina Fabianová absolvovala dva semináře                       

o nových postupech při výuce angličtiny, Mgr. Romana Říhová  se zúčastnila semináře 

Oxford University Press. Mgr. Josef Chmelík navštívil akci „Deutschlehrertag“ v Goethe 

institutu v Praze, společně s Mgr. Ilonou Prokopcovou se seznámil s novými výukovými 

programy nakladatelství Hueber. PaedDr. Dagmar Pančiková absolvovala školení průvodců 

dalším vzděláváním v rámci projektu UNIV3, zúčastnila se dvou internetových školení                         

pod názvem Soluitions Speaking Challenge a Getting students to speak. PaedDr. Martina 

Fabianová navštěvovala kurz komunikativní angličtiny pro pedagogy pod názvem Advanced, 

rovněž se seznamovala s metodou CLIL.  

 

5. Pořádání soutěží 

       Mgr. Alena Šteklová, Mgr. Soňa Krausová a Mgr. Yvona Špetová  připravily a  

realizovaly  školní  kolo  konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastnilo 16 žáků.   

 Mgr. Ilona Prokopcová a Mgr. Josef Chmelík připravili pro žáky 3. ročník soutěže                                               

v tvorbě prezentací fiktivních cestovních kanceláří „Tourismusmesse“, v níž se představilo               

16 soutěžících.  

Třicet žáků školy se zúčastnilo soutěže  Angličtinář roku,  propagaci, přípravu a 

zajištění  IT podpory  provedly Mgr. Yvona  Špetová  a  Mgr. Alena Šteklová.  Mgr. Pavlína 

Lindová  zapojila  žáky  čtvrtého  ročníku do soutěže Frankofonie 2014.   

 

6. Kulturně poznávací exkurze 

Vyučující  pořádali  pro  žáky   kulturně  poznávací  exkurze  po  Praze s výkladem 

v cizím jazyce (Mgr.  Blanka Felegy, Mgr. Daniela Bártíková , Mgr. Josef Chmelík,                     

Mgr. Alena Šteklová).  

Obdobným způsobem se žáci seznamovali s historií a kulturními památkami Plzně                      

(Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová,  Mgr. Alena Šteklová).  

 

7.  Doplňkové výukové akce 

Vyučující připravili pro žáky i další akce, při nichž si žáci rozšiřují znalosti cizího jazyka. 

PaedDr. Dagmar Pančiková spolupracovala se ZČU v Plzni, pro žáky byly připraveny 

odborné besedy. Tématem těchto besed byla logistika, virtuální realita a nové metody 

konstruování, žáci si    na základě blended learningu osvojovali cizojazyčné termíny. 

       Mgr. Josef Chmelík navštívil s žáky Bavorské dny v Plzni. Mgr. Blanka Felegy zavedla 

žáky do australského občerstvení v Plzni, kde probíhala konverzace s personálem v angličtině. 

Mgr. Daniela Bártíková se zúčastnila s žáky výuky ruštiny v Ruském centru ZČU. 

 

8. Návštěvy institucí 

      Vyučující  navštěvovali  se   žáky akce Britské  rady, Rakouské knihovny a Francouzské  

aliance. 

 

 

 



9. Praxe studentů PEF ZČU 

Vyučující vedli pedagogickou praxi studentů Pedagogické fakulty. Mgr. Daniela 

Bártíková pracovala se dvěma studentkami, Mgr. Josef Chmelík s jednou studentkou. 

 

10. Inovace ve výuce 

 Mgr. Daniela Bártíková,  PaedDr. Martina Fabianová,  Mgr. Ondřej Kapic,                          

Mgr. Pavlína Lindová,  PaedDr. Dagmar Pančiková a Mgr. Ilona Prokopcová v tomto školním 

roce úspěšně dokončili projekt „Šablony“. 

 

11. Den otevřených dveří 

       Všichni  členové  předmětové  komise  se  podíleli na přípravě a realizaci Dne otevřených 

dveří. Mgr. Ondřej Kapic propagoval naši školu v rádiu Blaník a Čro Plzeň. 

 

12. Péče o jazykové učebny, propagace jazyků 

       Správci  pečují  o  jazykové  učebny ( Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Ilona Prokopcová,                 

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. 

    

 

6.6.1.3.   Zpráva  předmětové  komise  přírodních  věd 
 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Mgr. Miroslava Chocholová 

 

Členové PK:   Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Roman Roubal, 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 Matematiky, Fyziky, Práce                              

s počítačem, Chemie, Speciální chemie, Počítačové sítě a Informatiky. 

 

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. 

 

3. Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Roman Roubal, Mgr. Miroslava Chocholová a                        

Mgr. Lukáš Feřt zadávali státní maturitní zkoušky. 

 



4. Mgr. Robert Pecko provedl několik aktualizací DHCP serveru, údržba proxy serveru 

pro učebnu PC4, oprava a údržba bezdiskových stanic umístěných po chodbách školy a 

serveru poskytujícího  služby pro tyto stanice. 

 

5. V průběhu roku Mgr. Robert Pecko prováděl aktualizace požadavkového systému. 

Došlo k připojení školní jídelny, domova mládeže a pracoviště Křimice. Dále byly 

provedeny aktualizace rezervačního systému pro učebnu B08. 

 

6. Mgr. Robert Pecko aktualizoval e-learningový systém Moodle, který k dnešnímu datu 

eviduje okolo 700 uživatelů, kteří mohou využívat cca 70 výukových programů.  

 

7. Mgr. Robert Pecko provedl aktualizace rezervačního systému multimediální učebny 

B08.  

 

8. Mgr. Robert Pecko vytvořil mapový systém pro kontrolu a evidenci souvislé praxe 

žáků. 

 

9. Mgr. Robert Pecko udržoval studentské stanice rozmístěné na chodbách školy a 

prováděl průběžné aktualizace software v učebně PC4. 

 

10. Jako již tradičně, tak i letos v březnu proběhla mezinárodní soutěž v matematice 

„Matematický klokan“. Zúčastnilo se 28 žáků v kategorii Junior a sedm žáků 

v kategorii Student. Organizaci soutěže zajišťovala a vyhodnocení soutěže provedla 

Mgr. Chocholová. 

 

11. Mgr. Lukáš Feřt, Mgr. Martina Fabianová a Mgr. Jiřina Dušková 11. dubna 2014 

připravili pro žáky soutěž „Matematika je hra“. Soutěže se zúčastnilo 28 soutěžních 

dvojic. Tato soutěž má vždy tři části: úvodní test na základní matematické znalosti 

formou maturitního testu, vtipné hlavolamy a samostatnou prezentaci slovní úlohy. 

Organizátoři soutěže se takto snaží zábavnou formou přiblížit žákům předmět 

matematika.  

 

12. Pod vedením Mgr. Lukáše Feřta funguje každé pondělí 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 Katedře obecné fyziky. 

 

13.  Mgr. Lukáš Feřt se zúčastnil několika studijních seminářů: fyzikální přednáška týkající 

se temné hmoty na KMT/FPE ZČU 11. dubna 2014, mezinárodní odborná exkurze se 

ZČU v technickém muzeu v Mnichově 7 - 10. ledna 2014, fyzikální konference 

Dílna Heuréky v Náchodě 4. – 6. října 2013. 

 

14. V letošním roce navštívily třídy MEK2, PLD2, DP1, PLG2 Planetárium v Plzni 

s vyučujícími Mgr. Lukášem Feřtem a Mgr. Robertem Peckem. 

 

15. V září 2013 se účastnila třída MEK2 s Mgr. Lukášem Feřtem akce Dny vědy a 

techniky. 

 

 



         6.6.1.4. Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Ing. Jana Benešová  

 

Členové PK:    Ing. Jaroslav Pertlíček, Mgr. Jiřina Dušková,  Ing. Helena  

Šleglová, Ing. Dita Žihlová, Bc. Anna Hýbnerová,              

Mgr. Ondřej Kapic, Ing. Miroslav Šimandl 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů Ekonomika, Daňová legislativa, 

Obchodní korespondence, Praxe ve fiktivní firmě a Praxe. Komise se setkávala dle potřeby, 

průměrně jednou za čtvrtletí. 

Všichni členové komise se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří ve dnech                

29. a 30. listopadu 2013 a 24. ledna 2014, 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 daňové legislativy připravovali ve spolupráci s komisí 

dopravních předmětů pro žáky čtvrtých ročníků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy 

praktické maturitní zkoušky, které proběhly dne 13. května 2014. 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 29. listopadu 2013 

proběhl 7. ročník soutěže „Prezentace podniku“ v pěti kategoriích: Naše škola, Dopravní 

podnik, Výrobní podnik, Jiná organizace a Plzeňské vánoční tradice. Soutěž probíhá 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. 

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, Ing. Jaroslav Pertlíček, 

Bc. Anna Hýbnerová. a Mgr. Ondřej Kapic. Po technické stránce veletrh zajišťoval 

Mgr. Robert Pecko a Ing. Jan Bříza. 

Dne 11. – 12. prosince 2013 proběhl již 18. 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 a Písku. Finanční služby opět zajišťovala fiktivní banka PPFB, a. s.,                           

ze Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni. Veletrhu se zúčastnili jako hosté 

primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, ředitelka Úřadu práce Plzeň–jih Ing. Anna Kadlec 

Valentová a Mgr. Ladislav Harvánek z oboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

Veletrh oficiálně zahájil ředitel školy Ing. Jiří Svoboda. 



1. místo v soutěži o nejlepší reklamní spot získala  fiktivní firma Kardinál, s. r. o., 

pracující při SPŠ dopravní Plzeň, v soutěži o nejlepší prezentaci obsadila 3. místo fiktivní 

firma Dumbo, s. r. o. ze SPŠ dopravní, Plzeň a 3. místo v soutěži o nejlepší stánek získala opět 

firma při SPŠ dopravní, která provozuje fiktivní podnikání pod názvem Rubín, s. r. o. 

Dne 27. února 2014 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. Cílem 

soutěže je, aby si žáci vyzkoušeli, jak probíhá přijímací pohovor. Soutěžilo se v pěti 

kategoriích: specialista/ka logistiky, dispečer/ka dopravy, manažer/ka skladu, všeobecná 

účetní a řidič. V porotě v letošním roce zasedli: Ing. Anna Kadlec Valentová, ředitelka Úřadu 

práce Plzeň-jih, Ing. Čada, ředitel Úřadu práce Plzeň-sever, pan Balík, vedoucí provozu 

ČSAD, a. s. Kralovice, pan Königsmark, vedoucí provozu ČSAD, a. s. Přeštice, a pan Pavel 

Cícha z Městského úřadu Stod, který pro přihlášené účastníky připravil před samotnou soutěží 

besedu o vhodném chování a přípravě na pracovní pohovor. Za SPŠ dopravní, Plzeň, zasedla 

v komisi personalistka paní Martina Voříšková.  Zúčastnilo se celkem 41 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. 

Nejúspěšnějšími soutěžícími ze SPŠ dopravní v Plzni byli v tomto roce Jana Caisová – 

1. místo v kategorii manažer skladu, Jan Kříž – 2. místo v téže kategorii, Jan Těthal – 2. místo 

v kategorii dispečer dopravy, Pavel Kalabza – 3. místo v téže kategorii, Jan Zmrhal – 2. místo 

v kategorii specialista logistiky a v kategorii řidič obsadili všechna 3. první místa žáci naší 

školy a to: Václav Heřman, Jakub Karban a Martin Horvát.  

Celostátní elektronická soutěž „Finanční gramotnost“ - celkem se na naší škole 

zúčastnilo 350 žáků. Soutěžní testy se týkaly problematiky domácích financí a podnikového 

hospodaření. Ve školním kole zvítězil Jakub Valenta ze třídy PSD4, v okresním kole obsadilo 

družstvo naší školy 6. místo. 

Dne 18. června 2014 se uskutečnil 4. 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.  V letošním roce se soutěže 

zúčastnilo 12 družstev. 1. místo obsadilo družstvo ze třídy PLG2, 2. místo družstvo třídy 

MPP2 a 3. místo získalo družstvo třídy PLG1. Odměněno bylo celkem pět družstev, 

z prostředků SRPŠ jim bylo rozděleno 2.000 Kč. 

 

Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů: 
Ve dnech 19., 25. a 26. září 2013 – navštívily postupně třídy PLG4, PSD4 a PLD4 

ČNB v Praze. Cílem exkurze bylo zprostředkovat žákům více poznatků o tomto subjektu 

finančního trhu a doplnit učivo tematického 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. Vladimír 

Beneš a Mgr. Daniela Bártíková. 

Dne 12. června 2014 jela třída PLG2 a MPP3 na Veletrh fiktivních firem                                                

do OA Písek, dozor: Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Irena Nováková, Mgr. Hana Žižková. Cíl 

exkurze: Poznat výuku ekonomických předmětů na jiné škole, navázat spolupráci, hlavně 

poznat, jak lze tvořit stánek, katalog, leták.  

Dne 25. června 2014 se zúčastnily třídy MPP2 a MPP3 exkurze do ČSAD, a. s., 

Plzeň, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Vladimír Richtr. 

 



Další činnost komise: 

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 13.–14. listopadu 2013 - Veletrh fiktivních firem v Příbrami. Veletrhu se 

zúčastnili tři zástupci fiktivní firmy Ametyst, s. r. o. a tři zástupci fiktivní firmy XRider, s. r. o. 

(žáci třídy PLG4). Pedagogický dozor vykonávaly Ing. Irena Nováková a Ing. Jana Benešová. 

Dne 17.–19. března 2014 – Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Letošního 

20. ročníku Mezinárodního veletrhu se zúčastnily fiktivní firmy naší školy: Ametyst, s. r. o. 

(žáci třídy PLG4) a Rubín, s. r. o. (žáci třídy PSD4). Na tomto veletrhu je hojná účast 

zahraničních fiktivních firem, která zajišťuje nutnost komunikace v cizím, zejména anglickém 

jazyku. Letošního ročníku se zúčastnilo 144 firem z 10 evropských zemí - Belgie, Bulharska, 

České republiky, Itálie, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španělska a Švédska. 

  Žáci soutěžili v kategoriích o nejlepší katalog a stánek, vyzkoušeli si obchodování                

v cizím jazyce, navázali nová přátelství a kontakty s jinými studentskými firmami. 

Pedagogický dozor vykonávali Ing. Jana Benešová a Bc. Anna Hýbnerová. 

 
  

6.6.1.5.     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 

 

Vyučující předměty:  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 zeměpis, Počítačové  

aplikace, Praxe, Dopravní provoz 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Předmětová komise dopravních předmětů se schází pravidelně jednou za půl roku 

nebo častěji při řešení pracovních problémů. 

Ve školním roce 2013/14 probíhala výuka podle nových ŠVP již ve všech ročnících. 

Obsah učiva školních vzdělávacích plánů jsme průběžně zpracovali a inovovali pomocí 

nových výukových metod s využitím námi vytvořených 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), s leteckými společnostmi (Ing. Jaroslav Čejka a 

Ing. Pavel Zach) a s PMDP (Ing. Helena Šleglová, Ing. Radmila Smětáková). 

 

1. Odborná školení 
Pravidelně se zúčastňujeme setkání učitelů odborných předmětů všech dopravních 

škol v rámci Odborné výchovy pořádané SSL v Praze. Potřebné informace z oboru nám 

poskytuje i firma Česmad, na jejíž valné hromadě byl letos přítomen pan ředitel Ing. Jiří 

Svoboda, a zúčastnili jsme se i dalších školení s dopravní tématikou, které tato firma pořádá. 

 

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 leden - duben jsme kurz odučili. Školení se zúčastnilo devět účastníků. Všichni 

s úspěchem tento 120 hodinový kurz absolvovali a získali certifikát. Práce s dospělými byla 

pro nás změnou a byla velmi přínosná. V současné době připravujeme kurz Logistik 

skladových operací. 

Během školního roku probíhalo na naší škole i vstupní školení řidičů pro získání  

profesních průkazů, které lektorovala komise strojní společně s Ing. Radmilou Smětákovou. 

Letos bylo opět doplněno o jednodenní periodické školení v měsíci březnu. 

 

3. Soutěže 
Každoročně naše komise připravuje žáky na soutěž SOČ. V letošním roce se 

zúčastnilo šest  žáků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Silniční doprava 

a Logistika a zasilatelství (vedoucí Ing. Vladimír Beneš, Ing. Radmila Smětáková a                           

Ing. Rostislav Jekielek). Všichni předvedli hodnotné práce. Nejlepší z nich postoupili                          

do krajského kola a žáci 4. ročníků své práce předvedli i u maturitní obhajoby. 

Další akce, které se pravidelně zúčastňujeme, je celostátní soutěž „Logistik – junior“, 

pořádaná SPŠ v Karlových Varech. Letos proběhla v měsíci říjnu a naši žáci ze třídy PLG3 

pod vedením Ing. Rostislava Jekielka již popáté obhájili své vítězství nad ostatními 

dopravními průmyslovkami. 

V měsíci červnu se zúčastnilo 3členné družstvo třídy PSD3 pod vedením                    

Ing. Radmily Smětákové 1. ročníku dopravně - logistické celostátní soutěže                                         

„PR-DO-LOG 2014“ v Břeclavi. Žáci  plnili úkoly z logistiky, dopravy, ekonomiky a 

prokazovali i jazykové znalosti. Celá soutěž probíhala v krásném prostředí Břeclavi, Valtic a 

Mikulova. Součásti akce byla i prohlídka třídírny listovních zásilek v Brně a tiskárny 

Moraviapress, a. s.  v Břeclavi. Naši žáci vzorně reprezentovali školu a podle počtu získaných 

bodů obsadili 3. místo. Následující roky bude soutěž postupně procházet všemi městy 

zúčastněných průmyslovek, příští školní rok se těšíme do Děčína. 

 

4. Zvyšování kvality výuky 
Členové naší komise z rámci projektu zpracovali multimediální výukové prostředky - 

šablony: Ing. Helena Šleglová témata všeobecné dopravy, Ing. Vladimír Beneš – témata 

silniční dopravy, Ing. Pavel Zach - letecká doprava, Ing. Rostislav Jekielek – témata předmětu 

Zbožíznalství. Ing. Radmila Smětáková vypracovala DUMy na předmět Logistika.                



Ve školním roce 2013/14 jsme všechny vytvořené výukové prostředky ověřili                        

ve výuce. 

 

5. Odborné exkurze 
Naše komise uspořádala několik odborných exkurzí:  

Automobilku TPCA Kolín navštívili žáci  oboru vzdělání Provoz a ekonomika 

dopravy, zaměření Silniční doprava. Exkurze má již dlouholetou tradici. Svojí informační 

náplní je velmi vhodná i pro žáky dalších zaměření - např. Logistika a zasilatelství. 

Žáci oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření  Logistika a zasilatelství 

navštívili kontejnerové překladiště v Mělníku, kde se seznámili s moderní manipulační 

technikou, postupem překládky kontejnerů mezi silniční a železniční dopravou. Z dálky jsme 

viděli i sousedící říční přístav a jeho vybavení. Dále měli žáci možnost prohlédnout si areál 

moderního distribučního skladu firmy Dachser včetně všech skladových zařízení a seznámit 

se s organizací a řízením skladu. 

Žáci  se zaměřením na  leteckou a železniční dopravu  (Dopravní služby v EU) se 

zúčastnili třídenní exkurze v Brně. Letecká skupina navštívila letiště Tuřany, kde se seznámila 

s řízením letového provozu, žáci si prohlédli leteckou zkušebnu VUT Brno, letecký simulátor, 

aerodynamický tunel, učebnu leteckých motorů a hangár Univerzity obrany. Skupina žáků se 

zaměřením Dopravní služby v EU se naučila řídit vlakovou dopravu na modelovém kolejišti 

firmy Signal projekt, s. r. o. (elektronické zabezpečovací zařízení) a v dopravním sále 

výcvikového střediska   RC DVI ČD, a. s. Dále se žáci zúčastnili odborné exkurze                                 

do Českých  Budějovic s touto náplní: výkon dopravní služby na hlavní službě ŽST České 

Budějovice, dálkově ovládané zabezpečovací zařízení trati České Budějovice Budějovice - 

Horní Dvořiště, České  Budějovice - České Velenice, zařízení KOMPAS na seřaďovacím 

nádraží, informační systém VLASTA  na seřazovacím nádraží, ČD Centrum,vlečkový provoz.  

 

6. Maturitní zkoušky (MZ) 
Během školního roku jsme řádně připravovali žáky k úspěšnému vykonání maturitní 

zkoušky z odborných předmětů. Všichni členové komise se podíleli  na průběhu státní části 

MZ. 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. 

 

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. Vladimír Beneš, Ing., Ing. Miroslav Šimandl, Ing. Pavel Zach, Ing. Radmila 

Smětáková). 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 
V projektu „POSPOLU“ jsme vytvořili organizační tým spolu s dalšími učiteli 

dopravních průmyslovek a podíleli se na tvorbě publikace, která poskytuje návod k organizaci 

praktických maturitních zkoušek.  

 

 
 

 

   
 



6.6.1.6.   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 2013/2014 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. Z důvodu nedostatku 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 se programy CAD již žádoucí, neboť mají žáci na dosah poslední 

verze 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 dataprojektor a 

notebook. Nicméně v rámci projektu vypracovaná cvičení budou výuce platná i do budoucna. 

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 a druhého 

ročníku v předmětu SIV a TEK.  

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. Záměr byl splněn. 

Celkově lze tento školní rok 2013/2014 hodnotit úspěšně. Všem změnám v oborech 

jsme se snažili aktivně přizpůsobit a zahrnout je do výuky. 

Předmětová komise pracovala na dobré úrovni. 

 

 

6.6.1.7. Zpráva předmětové komise tělesné výchovy  
 

Předseda:   PaedDr. Alfred Pinker 

  

Členové:   Mgr. Hana Žižková, Mgr. Petr Peleška, Mgr. Olga Marková 

 

Práci předmětové komise řídil  ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

V tomto školním roce došlo ke změně v obsazení komise, do starobního  důchodu odešel  

Mgr. Josef Hovora, část jeho úvazku (6 hodin týdně) převzala Mgr. Olga                                  

Marková ze střediska Křimice. Komise se scházela pravidelně 1x měsíčně, jinak                             

operativně podle potřeby, zejména při zajišťování sportovních akcí. 

  V srpnu 2013 jsme zhodnotili uplynulý školní rok a stanovili jsme si priority pro tento. 

Dohodli jsme se, že budeme tolerovat 30 % aktivní neúčast při výuce TEV, zaměříme se                  

na větší bezpečnost a větší zapojení všech cvičících do činností. Výuka sportovních her bude 

zaměřena hlavně na zvládnutí základních herních činností jednotlivce a na součinnost                              

v družstvech. Chtěli bychom při tom vytipovat další adepty do reprezentačních družstev 

školy, protože ne vždy můžeme pro tyto účely využít vrcholových sportovců z oddílů. To je                       

další z problémů, který bychom chtěli v součinnosti s vedením školy řešit.                              

Domníváme se, že pokud se snažíme vrcholovým a výkonnostním                                       

sportovcům vytvořit odpovídající studijní podmínky, měli bychom být schopni                                       

se s oddíly dohodnout na tom, že několikrát do roka by nám mohli vypomoci ve sportovních 

soutěžích. 

  Dá se říci, že jsme splnili, co jsme si předsevzali, alespoň co se týče plnění 

tematických plánů podle ŠVP a účasti na sportovních akcích. Bohužel jsme nesnížili  počet 

úrazů při TEV, v drtivé většině úrazy při TEV vyplynuly z nižší fyzické připravenosti žáků,                  

v řadě případů šlo o nešťastnou náhodu (špatný došlap, náraz, zakopnutí a nešťastný dopad 

apod.).  V ještě větší míře se budeme věnovat prevenci, vysvětlování, tlumení emocí                                 

při sportovních hrách atd. 

  Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s podmínkami                                        

klasifikace (testy, klasifikační požadavky včetně docházky). Mají možnost si to průběžně 

zkoušet, zdokonalovat se a následně splnit klasifikační požadavky. Ale známka z TEV se 

skládá ještě z celkového přístupu k výuce TEV, docházky,v neposlední řadě i kázně. Tím se 

chceme vyhnout nebo alespoň omezit neklasifikaci z tohoto  předmětu. 

  Již delší dobu řešíme náš vnitřní problém, kterým je inventarizace pomůcek. Naší 

vinou jsme několik let neprováděli odpisy a nyní se s tím snažíme vypořádat, věříme, že 

úspěšně. 

  Vedle pravidelné výuky a výchovy v  TEV jsme se věnovali dalším činnostem. 

K těm patří mimo jiné také organizace sportovních turnajů a akcí, sportovně-turistický 

kurz pro 3. ročníky, lyžařský kurz a účast na akcích AŠSK ČR a jiných subjektů.  

Nepovedlo se prosadit tradiční florbalový turnaj tříd (záporný postoj některých vyučujících). 

 Naopak s velkým zájmem se setkal tradiční vánoční turnaj – přebor tříd Karlovarská 

v sálovém fotbale.  



Obrovská účast (cca 30 třídních družstev), organizace a rozhodování 

samotnými žáky – už jenom to jsou pozitiva tohoto turnaje. Pořadatelem byla třída DP4A. 

Tento turnaj – „School Cup“ - byl již 9. ročníkem. Utkání byla vypjatá, tryskaly emoce, často 

jsme jako garanti turnaje uklidňovali hráče. Vítězem pro školní rok  2013/14 se stalo 

družstvo třídy PSD4 (třídní učitel Ing. Beneš).  Ještě jsme zorganizovali na žádost střediska 

Křimice utkání mezi vítězem Karlovarské a Křimic. Opět vyhrálo družstvo PSD4.                             

Pro následující ročník – již 10. připravujeme některé změny. Pouze jedno družstvo ze třídy, 

lepší výběr rozhodčích, lepší spolupráce s třídními učiteli. Po skončení turnaje bychom             

rádi sehráli miniturnaj za účasti finalistů z Karlovarské a Křimic. 

  Daleko větší úsilí jsme letos vyvinuli při náboru a propagaci                                                 

lyžařského kurzu. Nakonec jsme získali kolem 40 zájemců, kteří se                                          

v únoru       vypravili pod vedením  Mgr. Žižkové do Krkonoš     na Ludvíkovu boudu                       

v Janských Lázních. Přes ne příliš dobré počasí se kurz vyvedl. 

  V červnu se konal sportovně – turistický kurz pro zájemce ze třetích ročníků v Luhu      

u Sušice. Vedoucím byla Mgr. Hana Žižková, instruktoři Mgr. Lukáš Feřt a Mgr. Gabriela 

Buchtová. 

 Pro vybrané žáky (především úspěšné reprezentanty školy ve sportovních soutěžích) 

jsme v prosinci uspořádali již tradiční odbornou exkurzi do Norimberku a 

Herzogenaurachu v SRN, kde jsme navštívili outlety firem Adidas, PUMA, Nike a další.  

 Pravdou také je, že jsme jako škola dosahovali v minulosti výraznějších   výsledků. To 

je ale dáno samozřejmě kvalitou našich žáků, pryč jsou doby, kdy jsme mohli                                        

do školních družstev nominovat reprezentanty, kteří u nás studovali. 

  Přesto, účastníme se podle možností všech soutěží, vypsaných pro střední školy. 

Máme radost i z toho, že školu reprezentují dívčí družstva ve sportech, které  jsme                                   

v minulosti neobsazovali, například futsal  nebo  florbal.    

 

Sportovní výsledky 
Podáme stručný přehled akcí, soutěží a turnajů, kterých jsme se zúčastnili. Jde o akce                       

pod patronací AŠSK ČR a akce dalších subjektů. Zvláštní místo zaujímá: 

 

Středoškolská futsalová liga 

 Opět jsme měli přihlášená dvě družstva – chlapce a dívky. V tomto sportu jsme                            

v minulosti několikrát vyhráli republikové finále a stali se mistry ČR. Jenže i zde                            

došlo  k velikému progresu a vítězí družstva, v jejichž středu hrají futsalisté-specialisté.                           

A ty my nemáme. Ale kluci zvládli dvě úvodní kola, dívky jen jedno. Chtěli bychom                                       

se této akce účastnit i v dalších letech. Vedoucí družstev PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

Fotbal 
  Ve  fotbale  jsme se zúčastnili tří velkých akcí, z nichž první byl                           

městský kvalifikační turnaj mladších dorostenců na umělé trávě SENCO                                           

Doubravka. Bohužel jsme do krajského finále nepostoupili o jednu branku.  

 Druhou akcí byl turnaj, který byl vyhlášen bývalým hejtmanem                                 

Plzeňského kraje Milanem Chovancem a sponzorován firmou NET4GAS. Zde naši                         

hráči prokázali nejen fotbalový um, ale i morálku, když otočili v poslední minutě                           

finále  brankou  utkání a stali jsme se celkovými vítězi. Ceny nám předával pan hejtman,                   

šéf sponzorské firmy a hráči mistrovské Viktorie Plzeň Pavel Horváth a Stanislav                          

Tecl. 

 Poslední fotbalovou akcí je fotbalová část Sportovních her středních škol                            

Plzeňského kraje,  které se konají pod patronací nového hejtmana Plzeňského                               

kraje   Václava Šlajse.  



V kvalifikaci jsme skončili třetí a 18. června 2014 jsme se zúčastnili                                    

finálového turnaje. Vedoucí všech družstev byl PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

Halový fotbal 

 Tradiční účast na vánočním charitativním turnaji v hale LOKO Plzeň,                                     

jsme mnohonásobnými vítězi. Také letos jsme se dostali až do finále, když                                          

naše mužstvo bylo silně kombinované. Vedoucí PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

Házená 
  S odchodem loňských maturantů odešli i házenkáři, byli jsme nuceni stavět celý                    

nový tým hochů i dívek. Přes velkou bojovnost všech hráčů jsme sice neuspěli, ale máme 

dobrý základ do dalších let. Vedoucím družstev byl  PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

Volejbal 
 Do městské soutěže AŠSK jsme postavili družstvo hochů i dívek. Sice jsme 

nezaznamenali žádný výrazný úspěch, ale je třeba všechny účastníky pochválit za snahu. 

Vedoucími družstev byli PaedDr. Alfréd Pinker, Mgr. Hana Žižková a  Mgr. Petr Peleška. 

 Začátkem června se dívky zúčastnily pod vedením Mgr. Žižkové tradičního turnaje 

dívčích volejbalových družstev, který pořádá na venkovních hřištích Slavie Plzeň                         

SPŠ stavební, Plzeň. 

 

Basketbal 
 Po několika letech jsme konečně postavili basketbalový tým, který je 

konkurenceschopný ostatním školám. Kluci postoupili do semifinále městského přeboru 

středních škol. Velkého úspěchu dosáhlo naše družstvo v nové soutěži basketbal 3 x 3                     

pro mladší dorostence. Vyhráli jsme krajské kolo soutěže a postoupili do republikového finále  

do Jindřichova Hradce. Bohužel povětrnostní podmínky (sněhová kalamita) nám nedovolily 

na tento turnaj odjet. Vedoucím družstev byl PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

Florbal 
 V minulosti jsme v tomto sportu měli řadu úspěchů, na které chceme navazovat. Měli 

jsme k tomu letos příležitost mezi hochy i dívkami. V pavouku soutěže jsme se dostali hodně 

vysoko, i když jsme na čelní místa nedosáhli. Vedoucím družstev byl PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

Lehká atletika 

Sice jsme se nezúčastnili soutěže AŠSK, ale postavili jsme družstvo hochů                                 

i dívek v rámci Sportovních her středních škol PK. Přestože nemáme  ve škole atlety                       

na vrcholové úrovni, naši závodníci prokázali vůli a chuť do závodění. Zvládli to                                   

se ctí. Vedoucí družstev byli Mgr. Petr Peleška a PaedDr. Alfréd Pinker. 

 

            V naší předmětové komisi se snažíme být aktivní a účastnit se                                                 

co nejvíce soutěží, nedostatky máme v omezených   venkovních   podmínkách,   více   

spolupracovat   se   střediskem   Křimice  a    podle možností dobře propagovat naší školu.  

 

 

  

 

 

 



6.6.1.8. 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 

     

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, Praxe, Požární technika a prostředky, Požární bezpečnost staveb, 

Prevence požární ochrany, Integrovaný záchranný systém, Rekultivace, Biotechnika, Odpady, 

Krajina a životní prostředí a Ochrana životního prostředí 

 

Setkání členů komise se uskutečňovalo aktuálně během celého školního roku.  

 

Požární prevence  
 

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 dnech otevřených dveří     

  29. a 30. listopadu    2013 a  24. ledna 2014 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 13. června  2014 se v Dubně u Příbrami konal 5. ročník soutěže 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 10. místě umístil Lukáš 

Fořt třídy MVP3. V kategorii žen obsadila 2. místo Martina Jůzková ze třídy MPP3 a                            

4. místo Adéla Vebrová ze třídy MPP2. V této soutěži již tradičně naši žáci obsazují přední 

místa. 

      Současně se konal 1. ročník středoškolského mistrovství ČR disciplínách TFA. V rámci 

mistrovství obsadila Martina Jůzková 2. místo a Adéla Vébrová 3. místo. V soutěži škol jsme 

obsadili  3. místo. 

 

Uskutečněné exkurze v jednotlivých třídách: 

16. 9. 2013 – Den IZS – ukázky složek hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby a 

armády. Třídy MPP1, MPP2, MPP3, MPP4. 

 



25. 9. 2013 – Námětové cvičení HZS PK – ÚO Plzeň – město „Prazdroj 2013“ únik čpavku.  

Součástí cvičení byla evakuace fotbalového stadionu. Třídy MPP1, MPP2, MPP3, MPP4. 

 

25. 10. 2013 – ČEPRO Třemošná – skladování, přečerpávání a distribuce PHM. Prohlídka 

požární stanice podniku. Třídy MPP3, MPP4. 

 

4. 6. 2014 – Taktické cvičení HZS PK ÚO Plzeň město – únik nebezpečné látky.                        

Třída MPP1. 

 

11. 3. 2014 – Malá vodní elektrárna Plzeň-Bukovec – provoz a údržba. Třída MPP3.  

 

24. 6. 2014 – 6. ročník Plzeňského dne IZS – ukázky techniky a postupu všech složek 

integrovaného záchranného systému. Třídy MPP1, MPP2, MPP3. 

 

Aktivity oboru vzdělání Mechanizace a služby, zaměření Ekologie, jsou uvedeny        

v kapitole 4.5.6. 

 

 

6.6.2.    ZPRÁVY  PK - Křimice 
 

6.6.2.1. Zpráva předmětové komise humanitních předmětů  

Složení předmětové komise: 

Předseda PK:   PaedDr. Vladimíra Kroupová 

Členové PK:  Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Jana Bočková, Mgr. Věra 

Kroupová Valečková, Mgr. David Simota, paní Blanka 

Vaňourková  

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Vyučovací předměty:  Český jazyk a literatura,  Dějepis, Kultura osobního projevu,  

Právo a Základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 2. září 2013. Komise se setkávala dle potřeby, 

průměrně jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly řešeny průběžně. 

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 českého jazyka a literatury Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Jana 

Bočková a PaedDr. Vladimíra Kroupová pokračovaly v projektu: „Individualizace výuky                  

pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol“ 

(šablony). 

Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a 

podíleli se na realizaci Dne otevřených dveří 29. 11. 2013 a 30. 11. 2013. Ze třídy AT3B byla 

zajištěna služba žáků na Dnech otevřených dveřích. 



Pro žáky AT1, AT2B, AT4A a AT3B bylo zajištěno představení Hamleteen v Divadle 

Alfa 3. prosince 2013. 

Pro žáky studijních tříd bylo zajištěno představení Ostře sledované vlaky do Divadla 

Alfa na 25. června 2014.  

V únoru vyhodnocen průběh 1. pololetí, prospěch žáků. Byly dopracovány pracovní 

listy k nově zařazeným dílům pro ústní část SMZ z CJL 

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2013/14,  připravila podklady 

pro náměty činnosti na příští školní rok. Dále sestavila seznam požadavků na pomůcky a 

vybavení. Byla zhodnocena úspěšnost žáků maturitních tříd v připuštění k MZ. Byla 

schválena prognóza činnosti na příští školní rok a vytvořena tato zpráva. Do plánu práce 

komise byla zařazena úprava maturitních témat vzhledem k úpravě katalogu požadavků 

k ústní části SMZ. Taktéž bude k této úpravě přihlédnuto v přípravě studentů na didaktický 

test. 

Práce komise byla po celý rok úspěšná, byly podporovány podmínky pro dobré vztahy 

v učitelském kolektivu i ve vtazích mezi učiteli a žáky. V tomto duchu bude zajisté 

pokračovat i v příštím roce.  

 

 

6.6.2.2. Zpráva o  činnosti komise cizích jazyků  

Složení předmětové komise: 

Předsedkyně PK:   Mgr. Božena Vaněčková 

Členové PK:  Mgr. Jana Bočková, Mgr. Michaela Kefurtová, Mgr. Olga 

Marková, Mgr. David Simota , Mgr. Věra Kroupová Valečková, 

Mgr. Darina Starove, Mgr. Božena Vaněčková  

 

Vyučovací předměty:  Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Německý  

jazyk, Konverzace v německém jazyce, Anglický technický    

jazyk, Německý technický jazyk  

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 2013/14 stala příprava 

žáků na státní maturitní z cizího jazyka. Mgr. Božena Vaněčková získala kvalifikaci                      

pro vykonávání funkce „Hodnotitel ústní části maturitní zkoušky z RUJ“. 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. Věra Kroupová Valečková, Mgr. Božena Vaněčková).  

V rámci svých konzultačních hodin poskytovali žákům doučování a konzultace 

k probírané látce.  

Učitelé se zapojili i do projektových aktivit.  



Ve školním roce 2013/14 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 4.7.7. 

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.4.7.8. 

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. Jana Bočková, Mgr. Božena Vaněčková, Mgr. Věra Kroupová Valečková,                          

Mgr. Michaela Kefurtová, Mgr. Olga Marková). 

Mgr. Věra Kroupová Valečková připravila pro žáky poznávací exkurzi                              

do Mariánských Lázní a Bečova nad Teplou, které se zúčastnilo 28 žáků naší školy.                

Mgr. Michaela Kefurtová se zúčastnila konverzačního kurzu anglického jazyka s rodilým 

mluvčím pro pokročilé na KCVJŠ. 

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. V tomto období byly nakoupeny v rámci 

projektu Umět a řídit svůj život nové slovníky a učebnice pro žáky. Plánujeme vybudování 

jazykové učebny s audiovizuální technikou v rámci 34. výzvy ROP. 

 
 

6.6.2.3. 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, 

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 2013/2014 byla ustanovena na zahajovací schůzce 

dne 28. srpna 2013 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, průběžnou kontrolu HW a SW v učebnách a aktivity žáků v souvislosti s tělesnou 

výchovou. 

 

Přehled činnosti komise: 

 

1. Všichni členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru 

Absolvovaná školení: 

Mgr. Vendula Trnková: 

- Přehledně a rychle zapisujeme rovnice, výrazy a vytváříme grafy (6. 9. 2013 a 19. 9. 2013) 

- Finanční matematika na SŠ I (9.10. 2013) 

- Finanční matematika na SŠ II (13. 11. 2013) 

- Seminář NIDV Matematika ve světle výsledků MZ 2013 z DT (24. 10. 2013) 

- Hry nejen matematické I (24. 4. 2014) 

- Naučím se finanční matematiku hrou II (17. 6. 2014) 

 

Mgr. Miloslava Rendlová:  

- Interaktivní výuka rychle a jednoduše pomocí SmartBoard pro začátečníky (3. 10. 2013) 

- Seminář NIDV Matematika ve světle výsledků MZ 2013 z DT (24. 10. 2013) 

- Konzultační seminář NIDV pro předsedy zkušebních maturitních komisí (24. 2. 2014) 

 

Ing. Romana Kovalská:  

- Interaktivní výuka rychle a jednoduše pomocí SmartBoard pro pokročilé (5. 12. 2013) 

 

Ing. LenkaVolková:  

- Konzultační seminář NIDV pro předsedy zkušebních maturitních komisí (24. 2. 2014) 

 

Mgr. Martin Zíbar:  

- Informační CT seminář – školení od Střediska služeb školám Plzeň (21. 11. 2013) 

- Orientace v právních předpisech souvisejících s ICT (25. 11. 2013) 

- Astronomický seminář učitelů fyziky 18 (25. 4. 2014)  

- Výhodné licencování produktů Microsoft pro školy – školení od MŠMT (7. 4. 2014) 

 

Mgr. Jiří Pavelka: 

- Profesionální grafika za cenu vloženého času (30. 4. 2014) 

- Výhodné licencování produktů Microsoft pro školy – školení od MŠMT (7. 4. 2014) 

 

Mgr. David Simota:  

- Veletrh ekologických výukových programů (18. 9. 2013) 

- Rostlinné drogy (28. 3. 2014) 

- Exkurze do ordoviku, siluru a devonu (15. 4. 2014) 

 

Členové komise využívají možnosti výběru jednotlivých školení dle aktuální programové 

nabídky školení KCVJŠ a dle nabídky NIDV. 

 

2. Den otevřených dveří 

Všichni členové se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří, který se v tomto 

školním roce konal 29. 11. 2013, 30. 11. 2013 a 24. 1. 2014. 

 



Uchazeči o studium byli informováni o podmínkách přijetí a možnostech studia 

jednotlivých oborů vzdělání (příprava učebny a materiálů včetně používaných prezentací – 

zajistili Ing. Romana Kovalská, Mgr. Jiří Pavelka a Mgr. Martin Zíbar). 

 

3. Účast žáků v soutěžích 

- 21. 3. 2014 proběhla soutěž „Matematický klokan“ – zúčastnilo se 42 žáků – třídy AT3B, 

AT3A– kategorie STUDENT a 42 žáků – třídy AT1, AT2B – kategorie JUNIOR. 

 Organizaci soutěže zajišťovala Mgr. Vendula Trnková, Mgr. Miloslava Rendlová,                       

Ing. Romana Kovalská, Ing. LenkaVolková a PaedDr. Zdeněk Vondráček. 

     Vyhodnocení a vypracování statistiky provedla Mgr. Vendula Trnková. 

 

-  28. 3. 2014 proběhl 22. ročník Celostátní matematické soutěže. Zúčastnilo se 5 žáků  

oborů vzdělání zakončených výučním listem a 7 žáků oborů vzdělání zakončených 

maturitní zkouškou - zajišťovala Mgr. Vendula Trnková. 

 

- 17. 3. 2014 se konal Přebor středních škol v basketbale – zúčastnil se žák Trojan –                     

ze třídy K3 a žák Vlach  ze třídy N2 (zajistil PaedDr. Zdeněk Vondráček). 

 

4. Účast žáků na exkurzích 

- LVVZ Špičák se z důvodu nedostatečného počtu zájemců a nedostatku sněhu nekonal 

 

- Planetárium Plzeň – Techmánia - 24. 6. 2014 – zúčastnily se třídy AT2B, AT3B a N1  

(zajistila Mgr. Miloslava Rendlová a Ing. Lenka Volková) 

 

- Ostatní plánované exkurze pro kalendářní rok 2014 se uskuteční v 1. pololetí školního roku 

2014/15. 

 

5. Státní maturitní zkouška 

- listopad 2014 – napsán v rámci hodin MAT a MCV ilustrační DT 2014 z matematiky:             

8. 11. 2013 – třída AT4A, 9.11. 2013 – třída AT4B, 11. 11. 2013 – třída N2 

 

- 20. 2. 2014 proběhl on-line maturitní trénink SCIO pro žáky maturitních tříd. Zúčastnilo 

se celkem 39 žáků končících maturitních tříd (12 žáků N2, 16 žáků AT4A a 11 žáků 

AT4B).Testy proběhly v učebnách PC1, PC2 a PC3- zajišťovala Mgr. Vendula Trnková, 

Bc. Renáta Adámková a Mgr. Jiří Pavelka 

 

- v rámci přípravy žáků k maturitní zkoušce byly ve 2. pololetí školního roku posíleny 

konzultační hodiny z matematiky – zajistila Mgr. Vendula Trnková a Mgr. Miloslava 

Rendlová 

 

-   10. 4. 2014 – byl napsán se žáky končících maturitních tříd cvičný DT z matematiky –  

     (zveřejněný CERMATEM pro podzim 2014) 

 

-   ve dnech 2. 5. – 9. 5. 2014 proběhla státní MZ – jako zadavatelé v jednotlivých  učebnách   

se zúčastnili: Ing. Lenka Volková, Ing. Romana Kovalská, Mgr. Miloslava Rendlová,  

     Mgr. Vendula Trnková, Mgr. Jiří Pavelka, Mgr. David Simota 

 

-    vyhodnocení DT z matematiky: neprospěli 2 žáci N2 (25%) a 6 žáků AT4B (60%),  

      všech 14 žáků AT4A prospělo 

 



6. Závěrečné zkoušky 

- 2. 6. 2014 proběhla písemná část závěrečné zkoušky oborů vzdělání zakončených  

     výučním listem v učebnách PC1 a PC2 – zadání a dozor zajistili Ing. Romana Kovalská,  

     Mgr. Martin Zíbar a Mgr. Jiří Pavelka 

 

7. Projekt OPVK „Šablony“ 

- do 30. 4. 2014 byl v rámci předmětů MAT, FYZ a IKT kompletně dokončen včetně 

ověření všech materiálů ve výuce: 

     Inovace a zkvalitnění výuky - realizovala Ing. Roman Kovalská a Mgr. Martin Zíbar 

     Individualizace výuky – realizoval Mgr. Jiří Pavelka a Mgr. Vendula Trnková 

 

 

8. Činnost sekce VYT - zodpovídá Ing. Romana Kovalská 

-  během školního roku 2013/14 probíhala průběžná kontrola, údržba a spravování síťového  

    žákovského disku Z;  

- ICT metodik koordinoval a průběžně kontroloval HW i SW v učebnách PC1, PC2 a PC3, 

- v tomto školním roce se nepodařilo zprovoznit PC Control ve všech učebnách PC                             

na systému Windows XP – bude zprovozněný po přechodu na nový operační systém 

Windows 7 

- správci učeben dbali na údržbu HW i SW 

- změny a úpravy dokumentů ŠVP  zajišťovala Bc. Renáta Adámková; 

- v prosinci proběhly inventury dle pokynů ZŘ, odpisy a jiné činnosti proběhly průběžně 

během roku 

 

9. Činnost sekce TEV - zodpovídá PaedDr. Zdeněk Vondráček  

Výuka tělesné výchovy  
Výuka školní tělesné výchovy ve školním roce 2013/14 se zaměřila na naplnění  

programů ŠVP. Tyto cíle se daří naplňovat podstatně lépe ve třídách se studijním zaměřením, 

neboť kázeň žáků v těchto třídách, jejich pozitivní přístup k různým sportovním činnostem, a 

úroveň pohybových dovedností to umožňuje. Zvláště třída AT1 byla výjimečná aktivním 

zájmem o TEV, sportovní úrovní i chováním. U nestudijních tříd se projevují chybějící 

návyky ke kázni a schopnost soustředění. Velkému počtu žáků chybí jakékoliv pohybové 

dovednosti a chuť učit se nové činnosti. Přes obtíže na počátku školního roku se cíle ŠVP 

podařilo splnit i v těchto třídách. 

V tomto školním roce byla do výuky zařazena soustavná výuka dovedností podobná  

sportovnímu tréninku a výsledkem byla zvýšená úroveň herních dovedností – házení, chytání. 

Schopnost zvládnout herní činnosti pak přinesla aktivnější přístup k hodinám.  

Velmi pozitivně působí opatření ke snížení absence v hodinách TEV (maximální 30% 

absence, respektive 50% a 60% aktivní účasti v hodinách TEV). Žáci si aktivně hlídají účast 

v hodinách, omlouvají se lékařskými zprávami či dopisy od rodičů a snaží se                        

nezapomínat sportovní úbor. V tomto roce se výrazně zlepšila spolupráce s třídními učiteli                                        

při neklasifikování žáka z TEV. 

 

Bezpečnost v hodinách tělesné výchovy 
Každá třída je v první vyučovací hodině seznámena s organizací výuky a zásadami 

bezpečného chování v hodinách. Žákům je vysvětleno, jak postupovat v případě úrazu. 

V průběhu školního roku došlo k několika úrazům, naštěstí bez trvalých následků pro zdraví 

žáků. Úrazy jsou evidovány v elektronické podobě a každý úraz je odškodněn pojišťovnou. 

 

 



Fotbalový turnaj Vánoce 2013  

Účastnily se všechny třídy školy – celkem 17 družstev, téměř 150 žáků. S organizací  

turnaje velmi pomohli sportovní aktivisté ve třídách, všechna utkání rozhodovali jako 

rozhodčí sami žáci. Atmosféra byla velmi soutěživá, ale zároveň i korektní a přátelská. 

Vítězem turnaje se stalo družstvo AT3B, které se 24. 2. 2014 poměřilo s vítězem turnaje                     

na Karlovarské. 

 

10. Doplnění učebních pomůcek 

Na základě požadavků na doplnění učebních pomůcek vypracovaných Mgr. Vendulou 

Trnkovou, za sekci Výpočetní techniky Ing. Romanou Kovalskou a za sekci Tělesné výchovy  

PaedDr. Zdeňkem Vondráčkem byl doplněn sportovní materiál v tělovýchovném kabinetu                        

o míče na kopanou, basketbal, florbalové hole a sítě na florbalové a házenkářské branky                    

pro potřeby výuky tělesné výchovy. 

Bylo zakoupeno 10 ks kalkulaček CASIO a objednán časopis Učitel matematiky                      

pro potřeby výuky matematiky. Průběžně probíhala kontrola a doplňování softwaru 

v počítačových učebnách. 

 

11.Vyhodnocení činnosti 

Během školního roku bylo kontrolováno plnění tematických plánů, které byly 

vytvořeny dle ŠVP. Průběžně bylo kontrolováno dodržování plánu práce komise na školní rok 

2013/14. V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2013/2014 a připravila 

podklady pro náměty činnosti na příští školní rok zejména v souvislosti se státní maturitní 

zkouškou. 

 

 

6.6.2.4. Zpráva o činnosti předmětové komise odborných předmětů  

 
Složení předmětové komise:  

 

Předseda PK:    Ing. Miroslav Vaněk 

 

Členové PK:  Ing. Jaroslava Mathesiusová, Ing. Lenka Volková, Ing. Jan 

Hrdlička, Ing. Antonín Mráček, Ing. Jaroslav Kašpar,                         

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, 

která se konala dne 30. 8. 2013. Komise se scházela dle potřeby v průběhu roku několikrát, a 

to jak v rámci jednotlivých sekcí, tak v rámci celé komise. V září byl stanoven harmonogram 

prací pro přípravu maturitních zkoušek (s ohledem na organizaci státních maturit) a 

závěrečných zkoušek (s ohledem na Jednotné zadání závěrečných zkoušek) pro školní rok 

2013/2014. Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů byla stanovena 

doporučená literatura. V září byli žáci seznámeni s plánovaným průběhem školního roku,                      

u končících ročníků byly ohlášeny termíny předání tematických 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 jako každoročně podílela na úspěšném průběhu státních maturit a 

reprezentovala naši školu na „Dnech otevřených dveří“. Učitelé se aktivně zapojili v okolí 

svého bydliště do prezentace naší školy na základních školách, kde se jejich vycházející žáci 

rozhodovali o svém dalším studiu. Pro prezentaci naší školy bylo použito i elektrovozítko, 

které vytvořili žáci oboru vzdělání Autotronik v minulém roce v rámci projektu Západočeské 

univerzity "Postav vozítko na elektrický pohon". 

Po dohodě s předsedy jednotlivých komisí byly zakoupeny z Fondu řemesel a služeb 

do učeben další počítače a dataprojektory, díky čemuž je možné i nadále používat 

multimediálních příprav (animací, modelů, obrazů, internetu, počítačových programů), a tím 

neustále zvyšovat názornost  i efektivitu výuky. Část finančních prostředků byla použita                   

pro odměnění našich nejlepších žáků.  

    Členové předmětové komise během školního roku pokračovali a v termínu předali 

požadované výstupy v rámci projektu „Šablony – EU peníze středním školám“                           

(Ing. Miroslav Vaněk, Ing. Jan Hrdlička, Ing. Jaroslava Forejtová, paní Blanka  Vaňourková). 

Ing. Stanislav Janczinský  je nadále zapojen do projektu „Praxe hrou“. 

Jako každoročně se naše škola zapojila i ve školním roce 2013/2014 do projektu 

„Nová závěrečná zkouška“ u oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou Železničář 

a Mechanik opravář motorových vozidel. Na tvorbě Jednotného zadání závěrečných zkoušek 

se 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 v celém rozsahu závěrečné zkoušky dle vzoru Jednotného 

zadání závěrečných zkoušek ve všech oborech středního vzdělání s výučním listem. 

Pro žáky bylo uspořádáno několik odborných exkurzí, navštívili závod Škoda Auto                  

v Mladé Boleslavi, Technické muzeum v Praze a rovněž se zúčastnili zájezdu na Autosalon 

Ženeva 2014. 

Za PK OP je odebírán časopis Automobil revue, Autoexpert. Nadále se využívá                   

pro potřeby výuky internet, například 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, Mgr. David Simota a Mgr. Miloslava Rendlová. Ing. Stanislav Janczinský 

vykonával funkci maturitního komisaře. 

 Ve dnech 28. - 30. 4. 2014 se konala celostátní soutěž „Autoopravář 2014“, kde naší 

školu reprezentovali žáci v kategoriích Autotronik Junior, Autolakýrník Junior a Karosář 

Junior. Tyto soutěže byly určeny žákům, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání 

zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Soutěž se opět skládala z části teoretické, 

poznávací a praktické. Obsahová náplň jednotlivých částí odpovídala platným rámcovým 

vzdělávacím programům. Velmi dobrého výsledku dosáhl především autotronik Josef Přibyl 

(5. místo), autolakýrník Jaroslav Eiselt (5. místo) a autoklempíř Stefan Minarovič                             

(10. místo). Dále se žáci oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel zúčastnili 

Krajského kola soutěže „Automechanik Junior“, kde obsadil Tomáš Lang 6. místo a 

Michal Kilián 9. místo. 

Naše škola se rovněž prezentovala na soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, kde žák Jiří 

Žmiják představil model automobilu. Žáci nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání se 

zúčastnili soutěže „Fiktivní firmy“. 

Aby bylo možné mezi sebou co nejlépe porovnávat studijní výsledky jednotlivých 

ročníků a oborů, byly vypracovány jednotné pololetní zkušební testy z odborných předmětů, 

které po vyhodnocení dávají ucelenější představu o celkových znalostech žáků. Tyto testy 

byly provedeny i z hlediska praktické výuky.   

Žáci 4. ročníku oboru vzdělání Autotronik se zúčastnili soutěže Západočeské 

univerzity "Technická olympiáda Plzeňského kraje", kde v únoru 2014 prezentovali svoje 

teoretické práce stavby elektromobilů včetně jednoho funkčního modelu na Západočeské 

univerzitě v Plzni. Během trvání této soutěže několikrát navštívili elektrotechnickou fakultu a 

získávali tak cenné informace nejen pro svojí práci, ale i o studiu na zdejší vysoké škole. 

   Učitelé teorie a odborného výcviku neustále pracují na zlepšování souběhu 

teoretického a praktického vyučování tak, aby jednotlivé poznatky na sebe co nejlépe 

navazovaly a vzájemně se doplňovaly. I nadále spolupracují učitelé ODV a teorie při přípravě 

na maturitní i závěrečné zkoušky a různé soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6.2.5. 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 dvakrát,  a to v listopadu a květnu. Ve strojní 

laboratoři bylo zajištěno seřízení tvrdoměrů odbornou firmou, a to 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 shledala, že vypracování maturitních prací se 

posunulo k lepším výsledkům. 

 

 

6.7.   Charitativní akce školy 

 

6.7.1.  Světluška 

 
První charitativní akcí ve školním roce 2013/2014 byla „Světluška“. 11. ročníku se    

ve dnech  11. - 12. září 2013 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 podílel Ing. Rostislav Jekielek. Výběr 

21.141 Kč. 

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 deseti 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 15. října  2013. 

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  třídy 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.  

 



Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce 

slabozraké občany, v nichž se naučí zvládat základní dovednosti umožňující jim samostatnější 

existenci a komunikaci s okolím. Jedná se především o kurzy prostorové orientace (chůze                         

s bílou holí) a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností 

Tyfloservis, ale i programy (ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro 

nevidomé včetně počítačů vybavených speciálním softwarem, podpora zaměstnanosti zrakově 

postižených aj.), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti 

TyfloCentrum. 

 
 

       

6.7.3. Květinový den 
 

Ve středu 14. května 2014 proběhl již osmnáctý  ročník „Českého dne proti rakovině“.  

Hlavním cílem Květinového dne, organizovaného občanským sdružením Ligou proti 

rakovině, je získat finanční prostředky na boj proti této nemoci,  podpořit činnost 

pacientských sdružení, hospicové péče a podpořit výchovné programy. Dále upozornit lidi     

na nutnost prevence a na rizikové faktory této nemoci, protože rakovina odhalená v časném 

stádiu je léčitelná. 

Žáci třídy MPP3 nabízeli žluté květiny v naší škole a v jejím okolí. Získali tak částku  

13.420 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.  

Organizátorkou akce byla Mgr. Jiřina Dušková. 

 

 

6.7.4. Fond Sidus 
 

 Žáci ubytovaní na DM se zúčastnili veřejné sbírky 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 2013/2014 
 

 

 

Cíle, které jsme si stanovili v koncepci na školní rok 2013/2014, jsme plnili                             

dle harmonogramu v časovém rozlišení. Lze konstatovat, že byly z větší části splněny.  

V oblasti personální struktury jsme umožnili našim zaměstnanců další profesní 

vzděláváni v akreditovaných kurzech či jednodenních akcích a přednáškových cyklech. 

V oblasti materiálního a technického vybavení výukových i ostatních prostorů školy 

jsme zahájili rekonstrukci kotelny v areálu Křimice. Podařilo se nám vybavit z prostředků 

projektů EU dílenské pracoviště v areálu Křimice novými velmi moderními a výkonnými 

přístroji na diagnostická měření, na přezouvání, vyvažování a seřízení kol, geometrii kol a 

další. Získali jsme nová auta od společnosti Škoda Auto a. s. pro výuku technických oborů. 

Za neúspěch lze bohužel považovat i menší zájem uchazečů o výuku technických 

oborů, které naše škola nabízí. V září usedlo do lavic méně žáků než v minulém školním roce. 

Naše škola byla opět pověřena organizací opravných státních maturitních zkoušek jako 

škola spádová. Maturity byly zvládnuty po organizační stránce bez problémů. Naši žáci, kteří 

konali maturitní zkoušku v řádné i v opravném termínu byli úspěšní z 83,81 %, z toho                        

s vyznamenání uspělo 2,89 % žáků. 

V závěru hodnocení lze jednoznačně konstatovat, že škola ve školním roce 2013/14 

splnila poslání, pro které je zřízena, a zaujímá přední místo v nabídce kvalitního středního 

vzdělávání v Plzeňském kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 
 

 

Datum zpracování zprávy:       10. října 2014 

Datum projednání v Radě školy:     14. října 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o hospodaření školy 

 
A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 

 

a) příjmy (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 75092  75092  

dotace na provozní výdaje   18976  18976  

dotace na projekty financované z EU  1415  1415  

příjmy z pronájmu majetku  1497  1497  

ostatní příjmy 9850  9850  

příjmy z doplňkové  činnosti  5944  5944  

příjmy z fondů 1143   1143  

 

b) výdaje (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 9749  9749 

Neinvestiční 135083 5400 140483 

z toho:    

- přímé náklady 75092 2758 77850 

     na platy vč. UZ 33034 a UZ 33038 53953  1585 55538 

     ostatní osobní náklady 610  532 1142 

     zákonné odvody + FKSP 19091 630 19721 

     náklady na náhrady za nemoc 183 5 188 

     náklady na učeb.pomůcky a učebnice 23  23 

     přímé ONIV(cestovné, úraz.poj.zaměst.) 1232 6 1238 

 - provozní náklady 59991 2642 62633 

     energie vč. stočného 11467 1627 13094 

     opravy a údržba nemovitého majetku 1538 14 1552 

     odpisy majetku 4336 8 4344 

     ostatní náklady    41248 993 42241 

     náklady na projekty financované z EU 1402  1402 

 

c) hospodářský výsledek  dosažený za kalendářní rok 2013 (v Kč):  
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním  -27,110.398,53 

 

629.333,30 

 

-26,481.065,23 

Daň   -84.750,00 -84.750,00 

HV po zdanění  -27,110.398,53 544.583,30 26,565.815,23 

 

 

 

 

 

 

 



d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0 0 0 

 

 

e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

   (stav k 31. 12. 2013 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 16.923,84 16.269,31 2.093,15 2.093,15 
 

 

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 

342,79 0 310,51 -32,28 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2013 (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 

             

807.696,02 613.719,52 0   193.976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2013) 
 

Limit 
Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 213.66 191,54 -22,12 

mzdové prostředky na platy vč.rozvoj.programů 53952939  53952939   0 

mzdové prostředky – OON bez projektů 610000  610000  0 

ostatní NIV celkem 20528957  20528957  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) zpráva o použití prostředků na DVPP  

 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

Vedoucích pracovníků 2 1478 

v oblasti cizích jazyků 4 4220 

k prohloubení odbornosti 16 20164 

Celkem 22 25862  

 

 

ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33034 podzimní 

maturity 

77571  75064  2507  

UZ 33038 exelence středních škol  3832 3832 0 

UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání   75013000 75013000 0 

Celkem 75094403 75091896 2507 

 

 

Zdůvodnění hospodářského výsledku - ztráty  za rok 2013 
 

Ztráta dosažená za rok 2013 ve výši 26.565.815,23 Kč byla ovlivněna                    

proúčtováním platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně                                

č. j.1099094/13/2300-04705-402662 ve výši 1.533.579  Kč a platebního výměru                     

č.  j. 1099095/13/2300-04705-402662 ve výši 26.070.839  Kč. Odvod za porušení rozpočtové 

kázně byl vyměřen za administrativní pochybení ve výběrovém řízení na dodavatele stavby   

na akci hrazenou z dotace SFŽP „Zateplení Křimice“ uskutečněnou v roce 2009/10.  

 

Oba platební výměry vydal Finanční úřad pro Plzeňský kraj a naše organizace se proti těmto 

platebním výměrů odvolala nejprve k místně příslušnému finančnímu úřadu,                    

posléze k Odvolacímu  finančnímu ředitelství,  které potvrdilo rozhodnutí Finančního úřadu             

pro Plzeňský kraj.  

 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj vydal dne 14. 1. 2014 rozhodnutí                                             

č. j. 161265/14/2300-04705-402662 o posečkání úhrady  daně - odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 26.070.839  Kč splatnost nejdéle do 30. 6. 2014 a rozhodnutí           

č. j. 161098/14/2300-04705-402662 o posečkání úhrady daně - odvodů za porušení 

rozpočtové kázně  ve výši 1.533.579 Kč splatnost nejdéle do 30. 6. 2014.  

 

V případě  neexistence těchto platebních výměrů by organizace dosáhla za rok 2013 kladného 

hospodářského výsledku ve výši 1.040 tisíc Kč. 

 

Dne 15. 1. 2014 byla zaslána  na  Generální finanční ředitelství  prostřednictvím Finančního 

úřadu pro Plzeňský  kraj žádost o prominutí odvodu a penále  za porušení rozpočtové kázně. 

Vyjádření organizace dosud neobdržela. 

 



B. Informace o výsledcích kontrol  

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2013/14 

 

ČŠI provedla ve dnech 2. – 4. 9. a 12. – 13. 9. 2013 na Karlovarské Plzeň a Průkopníků 290 

Křimice   kontrolu zaměřenou na plnění povinností  ředitele školy podle ustanovení § 80    

odst. 5 písm. a), b) a c) školského zákona. Složení zkušební maturitní komise při ústní dílčí 

zkoušce společné profilové části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2013 podle 

ustanovení § 80a odst. 1 školského zákona (Protokol čj. ČŠIP-640/13-P o státní kontrole 

podle § 174 odst. 2 písm. D) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Kontrolovaným obdobím byl rok 2012/2013.  

 

Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola, zda ředitel školy zajistil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky    

ve škole, jmenoval hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a 

zadavatele, jmenoval členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy        

podle § odst. 1 písm. a), b, c) školského zákona.  

Ředitel školy splnil své povinnosti v souladu s vybranými ustanoveními školského zákona. 

 

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

2. Kontrola složení a činnosti zkušební maturitní komise při ústní dílčí zkoušce společné 

části maturitní zkoušky podle ustanovení § 80a odst. 1 školského zákona. 

 

    Ředitel školy předložil jmenování pedagogických pracovníků – zadavatelů, hodnotitelů     

     pro maturitní zkoušku v podzimním termínu 2013 v souladu s ustanovením § 80 odst. 5     

    písm. b) školského zákona. Zadavatelé i hodnotitelé absolvovali odbornou přípravu     

    CERMATu pro výkon svých funkcí. Zkušební komise nerozhodovaly o návrzích členů  

    zkušební komise hlasováním.  

 

   V tomto bylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů. 

 

3. Kontrola, zda ředitel školy jmenoval členy zkušební maturitní komise pro maturitní 

zkoušku v podzimním termínu 2013, vyjma jejího předsedy tak, jak mu ukládá 

ustanovení § 80 odst. 5 písm. c) školského zákona. 

 

Ředitele postupoval v souladu s výše uvedenými ustanoveními právních předpisů. 

 

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisů. 

 

Závěr: 

ČŠI v souladu s § 175 odst. Č. školského zákona byla zaslána zpráva opatření ke zlepšení 

nedostatků uvedených k kontrolním zjištění, ze kterého vyplynulo, že ředitel školy nemůže 

vůči předsedům maturitní komise přijmout žádná opatření pokud nepostupovali                

dle ustanovení zákonů a není oprávněn zasahovat do hodnocení zkoušek. Předseda 

maturitní komise není v pracovněprávním ani jiném odborném vztahu ke škole, odpovídá 

za činnost maturitní komise a za řádný průběh zkoušek a klasifikaci.  



C.  Kopie účetních výkazů         

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2013 u příspěvkové organizace zřízené krajem  

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz nákladů a výnosů). 

  

 

 


