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Vážení přátelé, 

 

školní rok 2014/15 byl pro  školu náročný, a to z pohledu vynaloženého úsilí                           

na dokončení, ale i zahájení mnoha akcí, které směřovaly ke zlepšení výukového prostředí a 

technického zázemí naší školy. Zaměstnanci se podíleli na plnění několika projektů, které 

jsou ve fázi udržitelnosti, například projekt „Umět řídit svůj život“ (šablony) s finančním 

nákladem 3,93 mil. Kč., dále projekt „Praxe hrou“ s nákladem 3,68 mil. Kč a též projekt 

„Odborností k profesnímu úspěchu“ s nákladem 6,6 mil. Kč. Projekt „Nebojte se řemesla“ 

z operačního programu ROP NUTSII JZ, který je zaměřený na zkvalitnění jazykového 

vzdělávání, se plní ve fázi realizace s finanční dotací 3,67 mil. Kč.  

Začátek školního roku byl ve znamení příprav na plánovanou výměnu PC s novým 

operačním systémem. Byla vyhlášena výběrová řízení na nákup zařízení do dvou nových 

odborných učeben ICT a během kalendářního roku 2015 byly připraveny podklady pro tři 

výběrová řízení na vybavení další učebny ICT, souborových serverů a rozšíření bezdrátové 

sítě do školního pavilonu B a společenských prostor. V křimickém areálu byly položeny 

kabely pro rozvod sítě ICT a provedeno propojení jednotlivých budov. 

Přes značné potíže s plněním harmonogramu prací dodavatelem zařízení pro opravu 

kotelny v Křimicích, včetně provedení, se nám podařilo tuto akci dokončit. Realizací výměny 

zařízení kotelny včetně rozvodů očekáváme výrazné úspory energií. 

V prosinci 2014 se nám za symbolickou cenu podařilo získat pro názornou výuku 

nové auto ix 35 Hyundai. Tímto se rozšířil park provozuschopných vozidel pro  výuku žáků 

v oborech vzdělání Automechanik, Autotronik a Dopravní prostředky. 

Je nutné konstatovat, že veškeré naše úsilí je vynaloženo na získávání těžko 

dostupných finančních prostředků pro obnovu zastaralého vybavení, zejména nábytku 

v kabinetech vyučujících, obnovu podlahových krytin a též další modernizaci výukových 

pomůcek. 

Velké úsilí a nemalé finanční prostředky věnovalo nejen vedení školy, ale i ostatní 

zaměstnanci propagaci školy za účelem získání nových uchazečů o studium. Bohužel díky 

stále trvajícímu populačnímu poklesu a nezájmu žáků  základních škol o studium technických 

oborů, zejména ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem, se nám nepodařilo 

naplnit třídy kvalitními žáky se zájmem o studium. 

V závěrečné zprávě jsou uvedeny úspěchy, kterých dosáhli naši žáci ve studiu či                            

v různých soutěžích. 

 

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům školy za kvalitně 

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

úkolů přispěli k dobrému jménu školy na veřejnosti. Všem přeji mnoho úspěchů a zdraví i                  

ve školním roce 2015/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 



I.    Zpráva o činnosti organizace 
 

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

 

1.      Charakteristika školy 
 

1.1.    Název organizace 

 
          Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:   Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

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

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj 

Právní forma:  Kraj, IČ 70890366 

Adresa:   Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 

IZO:    610100530 

IČ   :    69457930     

 

 

1.2.     Kontakty 

 

1.2.1.  Ředitel školy 

 
   Ing. Jiří Svoboda, Farní 346, 332 09 Štěnovice 
 

1.2.2.  Zástupci ředitele 

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

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

   Ing. Jaroslav Kašpar tel:. 377 822 314 

   Ing. Vladimír Baxa  tel.: 603 510 400 

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

 

telefon:   377 520 253, 377 822 310 

fax:         377 532 431, 377 444 869 

 

e-mail:     dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

www stránky: www.dopskopl.cz 

 

 

 

 

 

mailto:dopskopl@dopskopl.cz
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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 3. – 4. ročník) 

- logistika a zasilatelství (1. – 2. ročník) 

- dopravní služby v EU  

-  

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

 

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, AT2, AT3A, AT3B, AT4A, AT4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

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

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

 

 

Třídy: A1A,  A1B, A2A, AL2, A3A, A3B, A3C 

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:  KLZ1, KL3  

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: 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: KLZ1, AL2, 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: KLZ1, 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 1151 1151 0 148 102 

DM 819 600 161 439 35 21 

Školní jídelna 2000 1536 632 618   21    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. 

2014 

k 

30.6. 

2015 

k 

30.9. 

2014 

k 

30.6. 

2015 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 187 178 187 178 7,45 25,100 

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

                    opravy vozidel 
121 110 121 110 4,55 26,593 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 324 318 324 318 12,00 27,000 

39-41-L/01  Autotronik 155 152 155 152 6,00 25,833 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
194 183 194 183 6,61 29,349 

23-55-H/02  Karosář 27 17 27 17 0,94 28,723 

23-61-H/01  Autolakýrník 53 50 53 50 2,20 24,090 

33-59-H/01  Čalouník 12 9 12 9 0,50 6,000 

37-52-H/01  Železničář 20 20 20 20 0,76 26,315 

64-41-L/51  Podnikání 58 52 58 52 2,00 29,000 

celkem  1151 1089 1151 1089 43,00 26,767 

  

*    počet tříd uveden k 30. 9. 2014 

**  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2014 

 

 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2015) 
 

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 

204/193 124/123 80/44 24 118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 67 34 

7033 zástupce ředitele 1,000 VŠ, ekon. dopravy a spojů, DPS 49 20 

403 zástupce ředitele 1,000 VŠ, stroje a zařízení, DPS 54 27 

13003 zástupce ředitele 1,000 VŠ-PF, MAT, TEV 67 42 

602 zástupce ředitele 1,000 VŠ,  elektrotech, DPS 58 31 

20001 zástupce ředitele 1,000 VŠ-PF, učitelství odb. předm. 62 37 

12627 učitel VVP 1,000 VŠ-PF,  RUJ, DEJ 49 25 

7025 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, ČJ, NJ 41 9 

307 učitel  VVP 1,000 VŠ, PF – ČJ, ON pro 2. st. ZŠ,  rozš. pro SŠ 40 13 

13514 učitel VVP 1,000 VŠ – PF, CJL, OBN 48 22 

433 učitel VVP 0,081 VŠ-PF, Ma-Che 30 5 

28288 učitel VVP 1,000 VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik.ekonom. 56 31 

7046 učitel VVP 1,000 VŠ – PF, CEJ, DEJ 47 17 

256 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, MAT,CHEM, NEJ 55 22 

7009 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,ZEM,ANJ 55 27 

373 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, M, F 33 7 

7017 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, CJL,OBN 59 33 

438 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, CJL,OBN, studium vých. poradců 51 20 

15136 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,NEJ 62 36 

10308 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, MAT,FYZ 45 19 

10001 učitel VVP 1,000 VŠ-PF obchod,služby 39 17 

7041 učitel VVP 1,000 VŠ-PF,AJN pro 2 st.ZŠ 40 15 

305 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, AJ-NJ 39 9 

506 učitel VVP 0,810 VŠ-FAV-Ma, VŠ-PF, Ma-Che 30 2 

516 učitel VVP 0,381 VŠ-FTV TV-OV, VŠ-PF rozš. AJ 50 22 

352 učitel VVP 1,000 VŠ-PF,CJ,AJ 31 8 

406 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, CEJ,OBN 53 26 

7037 učitel VVP 0,572 VŠ-PF, RUJ, ZEM, st.zk. NEJ 54 25 

12630 učitel VVP 0,429 VŠ-PF,RJ,D,FJ 49 25 

7062 učitel VVP 0,952 VŠ-PF,RUJ,TV,NEJ pro 2.st.ZŠ 59 29 

10092 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, MAT, zákl.tech, 53 23 

338 učitel  VVP 1,000 VŠ-PF,RJ,D, AJ 51 18 

436 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, informatika, geografie 30 4 

401 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, FY,VYP 36 12 

7022 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, OBN, TEV 48 22 

12283 učitel VVP 0,810 VŠ-PF, TEV, geografie 64 39 

10310 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, CEJ,NEJ 50 20 

7003 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, CEJ,OBN,ZČU-stu.metod.prevence 55 28 

411 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, MAT, FYZ 59 31 



10125 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, ZT,MAT 53 27 

7036 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, st.zk. ANJ 50 22 

332 učitel VVP 1,000 VŠ-FF ZČU, politologie, DPS 34 8 

7051 učitel VVP 0,905 VŠ-PF ZČU, NEJ pro 2.st.ZŠ 39 7 

457 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření  o ANJ 54 28 

10143 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,TEV,ANJ 57 32 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,DEJ,NEJ 48 22 

432 učitel VVP 1,000 VŠ, silnoproud.elektrotech., DPS 48 23 

308 učitel  VVP 1,000 VŠ, UK – TV 58 27 

10933 učitel VVP 1,000 VŠ, PF, TV,OV,ZČUstud.pro vých.poradce 51 24 

302 učitel odb.předm. 1,000 VŠ-ekonom. a říz.stroj.výroby, DPS 53 26 

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

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 hod 
50 22 

7016 učitel odb.předm. 0,572 VŠ, vojenská-prov.kol.a pás.techn., DPS 56 28 

7063 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, VŠSE-stroj,technolog., DPS 63 27 

10840 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, vojenská-tank.a automobilní, DPS 53 27 

454 učitel odb.předm. 1,000 VŠ,strojír.technologie, ČVÚT-ped.způsob. 52 11 

430 učitel odb.předm. 0,952 VŠ,strojír.technologie, DPS 53 5 

458 učitel odb.předm. 1,000 Bc,, ekonomika terciární sféry, DPS 41 12 

106 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, strojír.technologie, DPS 59 32 

393 učitel odb.předm. 1,000 VŠ,řízení ženijní zabezp.boje, DPS 52 16 

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

EVVO 
57 28 

7029 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, strojír.technologie, DPS 51 23 

252 učitel odb.předm. 1,000 Bc. Zahradn., DPS 46 15 

13550 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, provoz a ekon.dopr. a spojů, DPS 59 35 

407 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, stojír.technologie, DPS 59 31 

7060 učitel odb.předm. 1,000 VŠ-zeměd.-fytotech. 61 20 

312 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, techn. PO, DPS 71 42 

513 učitel odb.předm. 0,952 VŠ, ekon. a řizení stroj.výroby, DPS 45 10 

7057 učitel odb.předm. 0,524 VŠ, zabezp. a ozn. Tech. v dopravě, DPS 75 46 

12631 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, ekon. a řízení strojírenství, DPS 53 28 

13151 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, oznam. a zabezp.tech., DPS 55 30 

273 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, mech. Zeměděl.,  DPS 57 26 

336 učitel odb.předm. 0,905 USO, SPŠ stroj.,  DPS 60 24 

10311 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, provoz a ekon.siln. a měst.dopr., DPS 48 19 

10300 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS 62 37 

30656 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, mech. Zeměděl.,DPS 57 31 

13464 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS 51 26 

7032 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, strojír. technologie, DPS 57 31 

23013 učitel odb.předm. 0,238 VŠ, mech.zeměděl., DPS 69 44 

7010 učitel odb.předm. 1,000 VŠ-PF, MAT,FYZ 53 28 

362 učitel odb.předm. 1,000 
VŠ-stroj., konstr. strojů a zař., DPS,KCVJ-

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 h. 
43 20 

7038 učitel odb.předm. 1,000 ÚSO- SPŠ keramická, DPS 55 28 



13517 učitel odb.předm. 0,476 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 57 33 

7059 učitel odb.předm. 0,381 VŠ, letecký pilot,DPS 56 32 

34323 učitel odb.předm. 0,286 VS-PF, F, VT 41 21 

7020 učitel odb.předm. 0,476 VŠ, strojír.technologie, DPS 50 23 

7063 učitel prakt.vyuč. 0,078 VŠ, VŠSE-stroj.technolog,, DPS 63 27 

315 učitel prakt.vyuč. 0,896 ÚSO, provoz automobil.dopr., DPS 64 34 

18418 učitel prakt.vyuč. 0,500 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 66 31 

18418 učitel prakt.vyuč. 0,239 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 66 47 

203 učitel prakt.vyuč. 0,761 ÚSO, DPS 68 45 

669 učitel prakt.vyuč. 0,500 VŠ-Bc.,diagn.silnič. voz.,ÚSO,VOB, DPS 42 21 

13518 učitel prakt.vyuč. 1,000 ÚSV, VOB-automech., DPS 66 42 

28427 učitel prakt.vyuč. 1,000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 58 36 

29249 učitel prakt.vyuč. 0,625 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 58 35 

29249 učitel prakt.vyuč. 0,639 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 58 35 

7060 učitel prakt.vyuč. 0,298 VŠ-zeměd.-fytotech., DPS 61 20 

465 učitel prakt.vyuč. 0,896 VŠ-PF, FY,základy techniky 47 4 

30656 učitel prakt.vyuč. 0,403 VŠ, mech. Zeměděl.,DPS 57 30 

13334 učitel prakt.vyuč. 0,125 ÚSO, strojír.,VOB, DPS 68 45 

13517 učitel prakt.vyuč. 0,896 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 57 33 

7059 učitel prakt.vyuč. 0,078 VŠ, letecký pilot,DPS 56 32 

112 vedoucí učitel OV 1,000 ÚSO, VOP, DPS 49 28 

141 učitel OV 1,000 ÚSO,VOB,DPS 59 39 

7104 učitel OV 0,800 ÚSO, VOB 68 40 

135 učitel OV 1,000 ÚSO,automob.,VOB,DPS 64 43 

310 učitel OV 0,500 ÚSO,provoz a ekonom.železn.dopr. 67 48 

420 učitel OV 1,000 USO, SPŠD,VOB-klempíř,lakýrník, DPS 27 5 

363 učitel OV 1,000 USO, SPŠ dopr., DPS 28 7 

143 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB 60 39 

669 učitel OV 0,600 VŠ-Bc.,diagn.silnič. voz.,ÚSO,VOB, DPS 42 21 

488 učitel OV 1,000 VOB, DPS 54 33 

351 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 54 35 

7107 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 62 38 

7108 učitel OV 0,500 ÚSO, VOB, DPS 61 22 

7110 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 57 33 

7114 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 47 26 

7115 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 60 31 

7116 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 59 22 

7117 učitel OV 1,000 ÚSO, VOB, DPS 56 33 

13334 učitel OV 0,200 ÚSO, strojír.,VOB, DPS 67 44 

28878 vychovatel 1,000 ÚSO,  vychovatelství 49 30 

507 vychovatel 1,000 ÚSO, DPS vychovatelství 37 3 

20007 vychovatel 1,000 ÚSO, telekom. technika, DPS 47 9 

515 vychovatel 1,000 VŠ-Bc. PF – Specializace v pedagogice 52 13 



7153 vychovatel 0,500 ÚSO,  ekonom.,DPS 65 21 

412 vychovatel 1,000 VŠ-PF,CJ 32 5 

20002 vychovatel 1,000 ÚSO, zdravot.,DPS 64 33 

495 vychovatel 1,000 ÚSO, Zču - vychovatelství 25 0 

7157 vychovatel 1,000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 61 41 

7282 vychovatel 1,000 ÚSO, chovatel., DPS 52 12 

7277 vychovatel 1,000 ÚSO, sociál.právní, DPS 58 11 

360 vychovatel 1,000 ÚSO,  vychovatelství 50 25 

7279 vychovatel 1,000 VŠ-Bc. sociál.právní,  DPS 55 27 

7162 vychovatel 0,250 ÚSO, DPS vychovatelství 66 26 

413 vychovatel 1,000 USO, DPS vychovatelství 51 9 

7074 vychovatel 1,000 ÚSO, oděvnic.,  DPS 57 14 

417 vychovatel 0,250 USO pro MŠ,DPS 51 27 

7166 vychovatel 1,000 ÚSO, vychovatelství 52 33 

7075 asistent pedagoga 1,000 US holička a kadeřn., DPS 61 14 

437 asistent pedagoga 1,000 VŠ-Bc., PF-Tv 30 4 

7071 asistent pedagoga 1,000 US prodavačka, DPS 64 25 

285 asistent pedagoga 1,000 USO, DPS 55 10 

 

 

 

 

2.2.   Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
    

Oblast vzdělávání Počet akcí 
Počet 

pracovníků 
Náklady (Kč) 

Vedoucích pracovníků (ředitel, zástupci) 5 3 5 790,00 

V oblasti cizích jazyků 5 4 3 260,00 

K prohloubení odbornosti (vychovatelé) 3 7 8 700,00 

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 1 1 7 260,00 

K prohloubení odbornosti (učitelé) 37 26 57 660,00 

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 0 0 0,00 

Školení v rámci projektu "Praxe hrou" 6 16 62 850,00 

Celkem 57 57 145 520,00 



3.       Údaje o přijímacím řízení  

 

 

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

           

  

Součást 

Počet žáků (uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých 

celkem 

* 

 

 

Počet podaných 

odvolání                    

proti nepřijetí                 

ke studiu 1. kolo 
PŘ 

2. kolo 
PŘ 

Střední škola 462 44 470 47 

*  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 

234 46 16 22 150 

 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

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

včetně NS 

108 28 

 
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 28 10 38 0 1,0  

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
113 17 124 17 3,0  

41-45-M/01 Mechanizace a služby 53 11 64 0 2,0  

39-41-L/01  Autotronik 39 1 36 0 1,0  

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
101 0 85  11 1,9 ** 

23-55-H/02  Karosář 25 2 27 0 0,5 ** 

23-61-H/01  Autolakýrník 21 2 23 0 0,5 ** 
33-59-H/01  Čalouník 0 0 0 0 0,0  

37-52-H/01  Železničář 9 1 10 0 0,1 ** 
64-41-L/51   Podnikání 63 0 63 19 2,0  

celkem 462 44 470  47 12,0  



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     1118 100,00 1089 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 29 2,59 31 2,85 

Prospěli 625 55,90 957 87,88 

Neprospěli 388 34,71 101 9,27 

Nehodnoceni 72 6,44 0 0,00 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0,00 0 0,00 

Neklasifikováni 4 0,36 0 0,00 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(žádost zákonného zástupce) 
34 3,04 35 3,21 

 

 

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 
49 1 43 5 14 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
79 5 64 10 29 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
34 1 22 11 20 

39-41-L/01 Autotronik 48 2 41 5 14 

64-41-L/51 Podnikání 23 1 17 5 11 

Celkem 233 10 187 36 88 

Závěrečná zkouška      
23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
59 2 46 11 17 

23-55-H/02  Karosář 7 0 7 0 1 

37-52-H/01  Železničář 12 2 10 0 4 

33-59-H/01 Čalouník 6 0 6 0 2 
23-61-H/01 

Autolakýrník 
24 3 19 2 6 

Celkem 108 7 88 13 30 



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

 

Pololetí 

Počet 

žáků 

celkem 

 

Počet vyuč. h. 

- omluvená 

absence 

Průměr 

oml. 

hodin 
na žáka 

Počet vyuč. 

hodin - 

neomluvená 

absence 

Průměr 

neomluv. 

hodin 
na žáka 

Počet žáků, 

kterým byl 

udělen 
2. stupeň            

z chování 

Počet žáků, 

kterým byl 

udělen 
3. stupeň 
z chování 

1.  1 118 85 975 76,90 3 241 2,89 41 13 

2.  1 089 81 093 74,46 2 953 2,71 48 22 

 

 

4.4.   Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Mentálně postižení 1             1. ročník - 1 

Sluchové postižení 2 
1. ročník - 1 

2. ročník - 1 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S více vadami 0 0 

S vývojovými poruchami učení 33 

1. ročník -   6 

2. ročník -   8 

3. ročník - 13 

           4. ročník -   6 

S vývojovými  poruchami chování 2 
           1. ročník -   1 

           2. ročník -   1 

Autisté 0 0 

Celkem 38 

 

 

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 poskytování 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                 

prostřednictvím třídních učitelů ve třídách a stručné informace je možné najít na nástěnce 

umístěné u vchodu „B“ do školy. 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 na začátku září 

dvoudenní adaptační kurzy. Žáci a jejich třídní učitelé odjeli do rekreačního střediska „Máj“      

v Plasích, tam měli žáci možnost poznat lépe svoje nové spolužáky, ale i své třídní učitele. 

Tuto formu začátku nového školního roku ocenili nejen žáci, ale i jejich třídní učitelé. 

 Ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence byla řešena neomluvená 

absence a nevhodné chování žáků. Dále pak probíhala ve spolupráci VP, TU, ZŘ a rodičů 

správní jednání o podmíněném vyloučení. Důvodem těchto opatření byla neomluvená absence 

žáků v době vyučování nebo nevhodné chování žáků. 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. 

Žákům, kteří byli vyšetřeni v PPP a byla jim diagnostikována vývojová porucha učení nebo 

porucha pozornosti byla věnována zvýšená pozornost. V letošním školním roce to bylo                     

39 žáků. Z toho 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. 

 Další činností výchovného poradce v průběhu školního roku bylo setkání výchovných 

poradců v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni 

 

 

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. Probíhala také setkání žáků se zástupci vysokých, 

vyšších odborných a jazykových škol. Tam byli žáci seznámeni s možností studia na těchto 

školách. Školu navštívili také zástupci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, 

besedovali se žáky 4. ročníků a nabídli jim možnost uplatnění v jejich řadách.   

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, tyto besedy splnily svůj účel a 

byly pro žáky přínosem. 

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

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

 

 

 



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

 

1. Bezproblémová integrace žáků ZŠ do SŠ 
 Při přechodu žáků ze základní školy se  velmi často stává, že mají potíže s adaptací 

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

správně učit.  

V průběhu školního roku bych chtěla ve spolupráci s třídními učiteli zmapovat problémové 

žáky, zjistit, jaké mají potíže a individuálními konzultacemi se pokusit o zlepšení situace, 

respektive tyto problémy úplně odstranit. Problémy se týkají nejen prospěchu, ale i absence. 

 

2. Neomluvené hodiny 
 I nadále budu spolupracovat  s třídními učiteli, požadovat informace o žácích, kteří 

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

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

a snažit se situaci zlepšit. 
 

3. Kariérové poradenství 
 Základní informace o možnostech studia a vzdělávání umístit na nástěnku výchovného 

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

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

vzdělávání. Zajistit besedy na úřadu práce a setkání zástupců vysokých a vyšších odborných 

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 a Pedagogicko-psychologickou  

    poradnou v Plzni 

 

 

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

 
            V práci metodika jsem se řídila Minimálním  preventivním programem a plány           

na školní rok 20014/2015, s přihlédnutím k platným vyhláškám, školnímu řádu atd. S tím, že 

k Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů                                        

ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010-28 byly připraveny a zveřejněny nové 

přílohy: Netolismus, Sebepoškozování, Nová náboženská hnutí, Rizikové sexuální chování,  

Příslušnost k subkulturám, Domácí násilí.   

            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.  

            Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a zástupkyní ředitele, Ing. Irenou Novákovou, 

jsme  připravily podklady pro mimořádné třídní aktivy v 1. ročnících  konané 8. 9. 2014. 

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.  

 

Během školního roku se uskutečnily tyto preventivní programy:              

             V průběhu  celého školního roku  probíhaly zajímavé programy, které nám nabídlo 

v rámci svého projektu Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje již v loňském roce.                           

Pro děvčata 2. a 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 je 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. 

             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. 

              V letošním roce jsme bohužel postupně ukončili spolupráci s  manažery projektu 

Plzeň – Bezpečné město. Díky nim bylo možné v předcházejících letech realizovat pro žáky 

1. ročníků besedy na téma kriminalita mládeže. Tentokrát se uskutečnila pouze v jedné třídě. 

Ještě v tomto roce 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 

 
1. Výchovné poradenství 

 Výchovné poradenství v místě poskytovaného vzdělání SPŠD v Křimicích bylo 

poskytováno v šesti studijních třídách autotroniků (1. až  4. ročník),  ve dvou třídách 

nástavbového studia oboru  podnikání a v jedenácti třídách oborů s výučním listem,                 

celkem 19 tříd s celkovým počtem 517 žáků, z celkového počtu bylo 40 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  ve znění                           

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

potřebami ve znění č. 147/2011 Sb., podle koncepce poradenských služeb ve škole, plánu 

práce na školní rok 2014/15 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  5. a 12. listopadu 2014 a                    

18. března 2015. 

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 

28 žáků bylo zohledněno na základě toho, že doložili vyšetření z pedagogicko–psychologické 

poradny.  

 Do náplně práce poradce patří 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 16 žáků. 

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

byla pouze dvě správní řízení. Další dvě správní řízení se konala z důvodu užití alkoholu a 

účasti ve výuce pod jeho vlivem. Nevhodného chování žáka vůči pedagogům se řešilo                       

při třech správních řízení a dalších šest správních řízení bylo z důvodu používání mobilu                   

při výuce, v jednom případě šlo i o natáčení vyučujícího.  Nevhodné chování vůči 

spolužákům nebylo v letošním roce předmětem žádného správního řízení. Celkem proběhlo 

ve školním roce 29  správních řízení s následným podmíněným vyloučením za studia. 



c) specifické oblasti práce 

 Prolínají se s prací metodika prevence a jsou sledovány projevy zneužívání 

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

 V dubnu 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: A3A, A3B, 

A3C, CZ3, KL3, L3.  

 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 dne 8. září 2014, setkání zástupců 

ZŠ a SŠ na Úřadu práce dne 16. října 2014. 

 

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. Metodik se zúčastnil dne 13. října 2014 

setkání metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické poradně, kde byly představeny 

novinky v oblasti prevence. 

 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.  

 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.  



 V oblasti specifické primární prevence jsem se v letošním školním roce nejvíce 

zaměřila na první ročníky. Byla podepsána smlouva s organizací Point 14 a v každé ze čtyř 

tříd proběhly tři bloky besed. První blok byl zaměřen na základní informace z oblasti drogové 

problematiky, ve druhém bloku se rozebíraly příčiny vzniku závislosti a byly vysvětlovány 

zásady zdravého životního stylu a třetí blok učil žáky odolávat tlaku vrstevníků a zaměřil se 

na vztahy v kolektivu.  

Všechna setkání hodnotili žáci pozitivně, ze strany přednášejících se vyskytly výhrady 

k tomu, že žáci jsou pasivní a nechtějí se někdy zapojit do aktivit v rámci besed. Besedy se 

uskutečňovaly od února do května 2015.      

  

 

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

           sítě Ing. Jana Princla – Karlovarská 

 
Na podzim bylo vypsáno výběrové řízení na nákup vybavení dvou nových odborných 

učeben ICT pro plánovanou výměnu PC s novým operačním systémem, který nahradil 

stávající, již nepodporovaný systém Windows XP Pro. 

Nové učebny byly dodány během prosince 2014 a okamžitě jsme je implementovali          

do výuky včetně nového aktualizovaného výukového software. Zvláště bychom zdůraznili 

zařazení nových verzí CAD/CAM systémů od firmy Autodesk, která nyní dodává  školní 

licence zdarma.  

Ze dvou původních učeben PC jsme počítače připravili pro nové využití                                 

na elektronické třídnice do všech kmenových učeben naší školy. 

V průběhu podzimu jsme plně nasadili licenční projekt EES pro školy, což především 

znamená možnost využití nejnovější verze MS Office 2013 a operačních systémů             

Windows 7, 8, 8.1 ve všech odborných učebnách ICT. V současné době se pracuje                             

na zprovoznění bezplatné instalace produktů MS Office pro všechny zaměstnance i žáky naší 

školy. 

Začátkem kalendářního roku 2015 jsme připravili podklady pro další tři výběrová 

řízení, která se týkají výměny další učebny ICT, nových PC do kabinetů učitelů, výměny 

souborových serverů a dalších komponentů, zejména bezdrátových síťových karet                             

do připravených PC z učeben na zprovoznění elektronických třídnic. Realizace obměny je 

naplánována na září 2015. 

Ing. Jan Princl připravil ve spolupráci s firmou Softech technickou dokumentaci                    

pro výběrové řízení zahrnující rozšíření stávající bezdrátové sítě do pavilonu B a 

společenských prostor školy. Toto výběrové řízení zahrnuje také kompletní renovaci sítě                   

na domovech mládeže a v areálu školy v Plzni Křimicích. Tyto lokality budou také pokryty 

WiFi sítí. V rámci přípravy projektu byly prostory školy kompletně proměřeny pro volbu 

optimálního umístění přístupových bodů. Tento nákup administruje CNPK a s jeho realizací 

počítáme v průběhu příštího školního roku. 

V dubnu 2015 došlo ke změně technologie poskytování internetu do naší školy 

z bezdrátového mikrovlnného pojítka na optické vlákno krajské páteřní sítě s garantovanou 

rychlostí 100 Mbps s možností dalšího navyšování. Poskytovatel internetových služeb se 

nezměnil. 

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

konfiguraci, který chceme v budoucnu také obměnit,  zatím splňuje požadavky jak 

souborového serveru – úložiště dat, správa uživatelských účtů, zabezpečení dat, tak 

zpřístupňuje průběžnou i celkovou klasifikaci žáků na webových stránkách školy.  

 

 



V tomto okamžiku máme tedy v síti implementovány 4 servery: 

- souborový MS Windows 2008 Server R2 64 bit  

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

   síťových uživatelů a který spravujeme pomocí programu SafeQ 

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

   který spravujeme pomocí Qmail Admin  

- zálohovací server 

V prvním pololetí roku 2015 jsme zajišťovali 3 různá statistická šetření pro Českou 

školní inspekci, do které se zapojili jak žáci, tak učitelé a ředitelství školy: 

- příprava a realizace testování PISA (březen, duben 2015) 

- příprava a realizace testování inspIS SET od ČŠI (duben, květen 2015) 

- příprava a realizace testování  InspIS DATA INEZ – matematická gramotnost od ČŠI  

 

 

4.5.5. Zpráva učitele - metodika ICT Křimice Mgr. Jiřího Pavelky a správce    

           sítě Mgr. Martina Zíbara 
 

Během školního roku jsme připravili návrh na úpravu a optimalizaci vnitřních rozvodů 

a na WiFi zasíťování vnitřních prostor areálu školy v Plzni-Křimicích. Během letních 

prázdnin se podařilo využít výkopů a ve spolupráci s externí firmou jsme natáhli optické 

kabely mezi hlavní budovou, laboratoří, lakovnou a učebnou praxe. Jejich zapojení by mělo 

proběhnout v rámci Wifi zasíťování. Dále se podařilo letos na jaře zapojit optický kabel                  

mezi DM a serverovnou školy, čímž se snížil počet aktivních prvků mezi školním webovým 

serverem a koncovými stanicemi a připojením k internetu. 

Školní připojení na internet má kapacitu 100 Mbps. Vnitřní rozvody mají kapacitu                   

1 Gbps nebo 100 Mbps. Zářez na koncové stanice při komunikaci s internetem je 50 Mbps. 

O letních prázdninách 2014 jsme začali postupně přecházet na AVG 2013 Business 

Edition i na starších stanicích a na všech jsme měnili zastaralou licenci za novou. Rovněž 

díky podepsání smlouvy ESS jsme začali nahrazovat OS na koncových stanicích novým                   

OS Microsoft Windows 8.1 Enterprise a také jsme začali instalovat Microsoft Office 2013 

Professional Plus. 

Podařilo se modernizovat 2 KTS změnou PC a přechodem na novou verzi programu. 

Během roku jsme se jako škola zaregistrovali do programu firmy Autodesk a získali 

tak možnost instalovat a bezplatně využívat nové verze AutoCADu. Tuto možnost jsme zatím 

nevyužili, jelikož v jedné učebně, kde výuka probíhá, jsou zastaralé PC, které novější verze 

neumožňují rozumně provozovat. 

Na začátku roku byl domluven přechod SW přijímacího technika a skladu                         

z JUMP + zakázky na specializovaný SW pro autoservisy – výsledný dodaný SW závisí                         

na výherci výběrového řízení. 

V průběhu ledna jsme podali návrh na nákup nové IT. Po dodání nové techniky 

budeme ve všech PC učebnách instalovat novou verzi AutoCADu. 

Ke konci června se podařilo z projektu vybudovat dvě nové jazykové učebny                       

(22 + 1 a 10 + 1 PC), kde bude pro případ potřeby též nainstalován AutoCAD. Obě nové 

jazykové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a projektorem, menší má navíc vizualizér. 

V obou mají učitelé možnost kontrolovat jednotlivá stanoviště na dálku. U každého PC jsou 

sluchátka s mikrofonem. 

V učebně PC2 byl nasazený výukový SW Money S3. Byla provedena aktualizace 

školního evidenčního SW Bakaláři na novou verzi 2014/15. 

 

 



Běžící servery: 
- souborový MS Windows 2012 Server 64 bit (zároveň doménový, webový a databázový) 

- tiskový + koncová zařízení Konica Minolta (sekretariát), kde jsou tisková konta všech  

  síťových uživatelů a který spravujeme pomocí programu SafeQ 

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

  který spravujeme pomocí Qmail Admin + starý poštovní upravený jako záložní  

  pro komunikační server 

- zálohovací server 

- server pro stravné – obsluhuje box v jídelně 

 

 

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 – Menu – Koordinátorka EVVO – Akce 

EVVO 

 

 

 

 

 

 

http://www.dopskopl.cz/


Akce EVVO 

 

Členství v pracovní skupině odboru životního prostředí KÚ Plzeňského kraje  

 

Ing. Jana Jindřichová se stala stálou členkou pracovní skupiny odboru životního 

prostředí KÚPK. Zúčastnila se schůzky dne 13. května 2015 na KÚPK a výjezdního zasedání 

dne 10. června 2015 ve středisku ekologické výchovy v Prusinách. Byla navázána spolupráce 

s jednotlivými členy pracovní skupiny, a to v oblasti zajištění souvislých praxí žáků, možností 

exkurzí a především spolupráce s koordinátory EVVO základních a středních škol Plzeňského 

kraje. Cílem činnosti je propagace oborů vzdělání na SPŠ dopravní, Plzeň, především oboru 

vzdělání zakončeného maturitní zkouškou Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii. 

 

Zástupce v celostátního výboru KEV za Plzeňský kraj  

Dne 13. dubna 2015 se konala Valná hromada Klubu ekologické výchovy v Praze 

v zasedací místnosti MŠMT ČR. Ing. Jana Jindřichová byla zvolena do celostátního výboru 

Klubu ekologické výchovy jako zástupce Plzeňského kraje. 

 

Ocenění – „Zelená škola Plzeňského kraje“ 

Dne 18. září 2014 získala Ing. Jana Jindřichová pro školu ocenění KÚ PK odboru 

školství – „Zelená škola Plzeňského kraje“. Ocenění bylo uděleno na základě vykázané 

činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2013/14. Součástí ocenění byla finanční odměna 

3000 Kč, která byla použita na nákup permanentky na vstupy pro žáky školy do Zoologické a 

botanické zahrady města Plzně. 

 

Titul - Škola udržitelného rozvoje pro SPŠD Plzeň 

SPŠ dopravní, Plzeň  je držitelem titulu Školy udržitelného rozvoje na období                    

2013 - 2016. Ocenění vydává Klub ekologické výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR. 

 

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. 

 

První setkání koordinátorů EVVO Plzeňského kraje na SPŠD Plzeň 

Dne 9. ledna 2015 se na SPŠ dopravní, Plzeň uskutečnilo 1. setkání koordinátorů 

EVVO základních a středních škol Plzeňského kraje. Organizaci zajistila Ing. Jana 

Jindřichová spolu s předsedkyní Klubu ekologické výchovy RNDr. M. Švecovou.  

Setkání se zúčastnili zástupci KÚPK odboru školství paní Dadučová, odboru životního 

prostředí paní Stuchlová, FP ZČU Plzeň RNDr. Z. Chocholoušková a KCVJŠ RNDr. J. Cais. 

 

Projekty 

 

Biologie všedního dne 

Škola se zúčastnila projektu „Biologie všedního dne“ – organizace FP ZČU Plzeň – garant 

RNDr. Z. Chocholoušková. Ing. Jana Jindřichová zapojila do výuky biologie témata Jedlé 

rostliny a Invazní druhy rostlin ve třídách – MEK1, MD2, PSD2 

Technika a ICT - Cherchez la femme 



Dále se škola zapojila do projektu Technika a ICT - Cherchez la femme. Žákům ZŠ, kteří 

navštívili SPŠ dopravní, Plzeň, Ing. Jana Jindřichová podala informace o environmentálním 

vzdělávání, výchově a osvětě v jednotlivých oborech vzdělání. 

 

„Recyklohraní“ – zpětný odběr baterií a elektrozařízení  

Do školního recyklačního programu je škola zapojena 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 2014/15 bylo nasbíráno celkem 193 kg baterií a 53 ks mobilních 

telefonů. 

Sbíráme drobná vysloužilá elektrozařízení do sběrné nádoby umístěné ve škole 

v učebně A01b. Ve škole probíhá také sběr hliníkových obalů a plastových víček. 

 

M.R.K.E.V. 

Škola je 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“, které jsou 

využívány hlavně žáky studijního oboru Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii.  

 

Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP v environmentální výchově 

 

Konference učitelů ekologické výchovy – 18. září 2014 – pořadatel Zoologická a botanická 

zahrada města Plzně – na této akci bylo předáno SPŠD Plzeň ocenění „Zelená škola 

Plzeňského kraje“. Informace o této akci byly uveřejněny v časopisu IRIS. 

Účast: Ing. Jana Jindřichová 

 

Veletrh ekologických výukových programů – 2. října 2015 – středisko Ametyst – Prusiny, 

pořadatel KCVJŠ Plzeň a středisko ekologické výchovy Ametyst 

Účast: Ing. Jana Jindřichová 

 

Mykologická exkurze pro učitele biologie – 10. října 2014 – Konstantinovy Lázně – 

pořadatel KCVJŠ Plzeň 

Účast: Ing. Jana Jindřichová 

 

Konference učitelů ekologické výchovy – 19. listopadu 2014 – téma – ornitologie – 

pořadatel KCVJŠ Plzeň 

Účast: Ing. Jana Jindřichová 

                                                          
 

Exkurze žáků 
 

Firma Ekodepon Černošín – 13. října 2014 – třídy MEK1 a PSD2 – odpadové hospodářství, 

skládka, třídící linka na plasty. 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. Jana Jindřichová, PaedDr. Dagmar Pančíková 

 

Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 11. listopadu 2014 – třída MD2 

(zaměření ekologie) – výukový program – Zoogeografické zóny – lektorka Ing. Stuchlová 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. J. Jindřichová 

Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 18. listopadu 2014 – třída MEK1 

– výukový program – Etologie – lektorka Ing. Tochorová 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. Jana Jindřichová 



Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 20. listopadu 2014 – třída MEK4 

– výukový program – Lesy mírného pásma – lektorka Ing. Tochorová 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. Jana Jindřichová 

 

Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 24. listopadu 2014 – třída MEK3 

– výukový program – Šelmy – lektorka Ing. Stuchlová 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. Jana Jindřichová 

 

Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 16. prosince 2014 – třída MEK1 – 

výukový program – Setkání s ošetřovateli – velké šelmy – lektorka Ing. Stuchlová 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. Jana Jindřichová 

 

Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 17. prosince 2014 – třída MPP3, 

PSD1, PLG1 – výukový program – Etologie – lektorka Ing. Stuchlová 
Organizace a pedagogický dozor: Ing. Stanislav Šlapák, Ing. Jana Benešová, Ing. Vladimír Beneš 

 

Návštěva Zoologické a botanické zahrady města Plzně – 30. dubna 2015 – třída PLG2 – 

výukový program – Ekologie – lektorka Ing. Stuchlová 

Organizace a pedagogický dozor: Bc. Marcela Kubíková 

 

 

Další akce 

 

Festival „Jeden svět“  
Dne 27. března 2015 se žáci třídy MEK1 zúčastnili promítání filmového dokumentu 

THULE – TUVALU. Filmový dokument byl zařazen do kategorie ochrana životního 

prostředí – důsledky klimatických změn na grónské město Thule a tropický ostrov Thuvalu. 

Organizace a pedagogický dozor: Ing. Jana Jindřichová 

 

Časopis IRIS 

SPŠ dopravní, Plzeň dostává zdarma časopis IRIS, který vydává Zoologická a botanická 

zahrada města Plzně. Časopis je využíván ve výuce oboru vzdělání zakončeného maturitní 

zkouškou Mechanizace a služby, zaměření Ekologie. 

 

Schůzka ředitelů středních škol se studijním oborem Mechanizace a služby  

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2015 proběhla na SPŠ dopravní, Plzeň schůzka ředitelů 

středních škol s oborem vzdělání zakončeným maturitní zkouškou Mechanizace a služby. 

Schůzky se zúčastnila Ing. Jana Jindřichová a Ing. Vladimír Richtr. 

 

Den otevřených dveří  

Ve dnech 28. – 29. listopadu 2014 a 23. ledna 2015 proběhl na škole Den otevřených dveří.  

Byly vytvořeny informační materiály pro zájemce o studium, připraveny ukázky učebnic, 

učebních pomůcek a výukových programů oboru vzdělání zakončeným maturitní zkouškou 

Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii. 

Organizace: Ing. Jana Jindřichová, Bc. Marcela Kubíková, pan Vladimír Kunst 
 
      
Facebook SPŠ dopravní, Plzeň  

Na profil SPŠ dopravní, Plzeň na Facebooku jsou pravidelně uveřejňovány zprávy a 

fotodokumentace z akcí EVVO na škole. 

 



4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM 
 

    

  

   Lůžková kapacita DM je 819 lůžek, ubytováno 504 a z toho 23 studentů VOŠ a                   

30 z konzervatoře. 

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 vstupy 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, vánočním svátkům (zpívání koled na nám. Republiky apod.) i svátkům 

velikonočním.  

Žádaná jsou divadelní představení. Žáci viděli: muzikály Producenti, činohru 

Flamendr a Srpen v zemi indiánů, balet Popelku a operu Prodanou nevěstu.  

 

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 

- environmentální výchova 

 

Rozšiřování pedagogických vědomostí  ve školících centrech absolvovali tři výchovní 

pracovníci v programu alkohol a další návykové látky. Dále se pět pracovníků školilo 

v základech první pomoci na SZŠ v Plzni.  

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 6,34 

Kroužek aerobiku 200 39,68 

Kroužek sálové kopané 460 91,26 

Kroužek florbalu 390 77,38 

Kroužek fyzického posilování 150 29,76 

Kroužek plavecký 410 81,34 

Kroužek divadelní 230 45,56 

Kroužky s kulturním zaměřením – kino.. 360 71,42 



Též se školili v akreditovaném vzdělávacím institutu v Královéhradeckém kraji dva 

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

pedagogických pracovníků.  

Negativně můžeme hodnotit vybavení nábytkem, a to hlavně na DM v Křimicích.                  

Na všech úsecích domovů nefungují ke spokojenosti WIFI. V koupelkách na Karlovarské 

prolíná voda do zdí a na některých patrech jsou stará okna, do kterých fouká a je v zimě velký 

únik tepla. Též není možná regulace tepla, na radiátorech, chybí regulační ventily. Dále má 

DM výjimku z Hygienické vyhlášky č: 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích                            

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, a to                     

do konce roku 2016. 

  
  

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 Nebojte se řemesla! 

Projekt v realizaci. 
ROP NUTS II JZ 3.677.538,00 Kč 

4.7.2. Projekt Umět a řídit svůj život (EU peníze 

středním školám - šablony). 

Období udržitelnosti. 

MŠMT 3.934.397,00 Kč 

4.7.3. UNIV 3. Projekt v realizaci. MŠMT            

4.7.4. Praxe hrou. Období udržitelnosti. 
ESF, OP VK 

          

3.683.679,28 Kč  

4.7.5. Odborností k profesnímu úspěchu  

Období udržitelnosti. 
ROP NUTS II 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  MŠMT  

 

 

4.7.1. Projekt "Nebojte se řemesla!" 

 
Projekt ve fázi realizace. 
             Projekt patří do operačního programu ROP NUTS II JZ. Jedná se o investiční projekt. 

Realizací tohoto projektu zkvalitňujeme jazykové vzdělávání na naší škole, a to konkrétně 

zřízením dvou speciálních jazykových učeben s moderní audiovizuální technikou. 

 

 

 

 

 

 



4.7.2. Projekt "Umět a řídit svůj život" ( Šablony) 
 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

 Škola se zapojila v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost          

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

Zapojeno bylo 61 pedagogů, kteří vytvářeli 58 šablon.  

Výsledkem projektu bylo 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 bylo dosaženo metodickým vzděláváním 

pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek 

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

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 deset dní odborné praxe                   

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

Lázně, Auto Štádler - Plzeň. 

 

 

4.7.3. Zapojení školy do projektu UNIV 3 – KRAJE 
 

Díky projektu UNIV 3 škola opět získala možnost rozšířit si nabídku dalšího 

vzdělávání. Osvědčený tým tvůrců vzdělávacích programů se v tomto školním roce zapojil                        

do jejich pilotního ověřování. Ve spolupráci se sociálními partnery (především s firmou APM, 

Kdyně) byl na skupině 13 účastníků pilotně odzkoušen program Logistik v dopravě  a 

přepravě (12 úspěšných absolventů) a 10 účastníků pokračovalo i v kurzu Logistik 

skladových operací. Obě profesní kvalifikace úspěšně složilo 6 osob. Účastníci z oboru si 

prohloubili své odborné znalosti a dva absolventi si díky účasti na těchto vzdělávacích 

kurzech našli nové uplatnění na trhu práce.  

V období udržitelnosti projektu žáci využívají vytvořené studijní materiály a výukové 

modely a také se účastní odborných exkurzí a seminářů. 

 
 

 

 

 



4.7.4.  Projekt "Praxe hrou" 
 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

Cíle projektu "Praxe hrou" plně odpovídaly cílům OP VK (zvýšení kvality 

počátečního vzdělávání v Plzeňském kraji). Jednalo se konkrétně o tyto aktivity: 

 

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

2. Odborná školení a exkurze pro žáky a pedagogy. 

3. Praxe ve smluvních komerčních servisech. 

4. Nově vzniklá odborná skripta pro Mechaniky opraváře motorových vozidel včetně  

     cizojazyčných. 

5.  Realizace dvou nových zájmových odborných kroužků – a) kroužek s názvem  

     "Diagnostika a opravy   automobilů" pro zájemce z řad žáků SPŠ dopravní, Plzeň a   

     b) kroužek s názvem "Malý řemeslník" pro žáky ZŠ zaměřený na čalounické práce. 

   

 

4.7.5.  Projekt "Odborností k profesnímu úspěchu"  
 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

Projekt patří do operačního programu ROP NUTS II 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.  

 

4.7.6.  Podpora výuky technických oborů na SPŠ dopravní, Plzeň  
 

V období udržitelnosti projektu žáci využívají vytvořené studijní materiály a výukové 

modely a také se účastní odborných exkurzí a seminářů. 
 

 

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

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 

Řídícím orgánem tohoto projektu bylo Bavorské státní ministerstvo hospodářství a 

bylo financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  (ERDF). 

Cílem projektu bylo 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.  

Dne 14. června 2012 došlo k prezentaci výsledků našeho projektu na Česko-

německém dni. O celé akci informoval i   německý regionální tisk.  

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

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

 

4.7.8.  Projekt "Nauč se a vytvoř"  

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 

Projekt "Nauč se a vytvoř!" spadal do operačního programu Vzdělávání                                 

pro konkurenceschopnost (OP VK) a byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF).  

Projekt měl za cíl zlepšit podmínky pro výuku technických oborů na naší škole. 



Učitelé vytvořili materiály pro interaktivní metody výuky v odborných předmětech a                         

pro odborný výcvik tak, aby praktické dovednosti navazovaly na teorii. 

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 environmentální 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. 

 

 

4.7.9. Škoda Auto  
  

Projekt koordinovaného vzdělávání pracovníků vypracovaný firmami Škoda Auto, 

Bosch a Scania pro čtrnáct vybraných škol v jednotlivých krajích a několik let realizovaný                   

na základě smlouvy s uvedenými firmami, skončil jejím vypršením k 17. října 2014.  Škola 

využila nabídky společnosti Škoda Auto k pokračování vztahu podpisem Rámcové smlouvy      

o vzájemné spolupráci, na jejímž základě budou smluvní strany prostřednictvím aktivit                       

ve výchovně vzdělávací, pedagogické, personální a materiální oblasti společně prohlubovat 

vazby mezi teoretickým vzděláváním a praxí. 
 

 

4.8.      Spolupráce školy s odbornými partnery a s  úřadem práce  
 

SPŠ dopravní, Plzeň rozvíjí trvalou spolupráci s více než stovkou odborných firem 

v oblasti oborů, které jsou na škole vyučovány. Díky ní škola zprostředkovala i řadu nabídek 

pracovních míst svým absolventům. Firmy, které spolupracují se školou na zajištění 

odborného výcviku a odborné praxe, podporují školu jak materiálně pravidelným příspěvkem 

na propagaci, tak i jinými formami. 

V zájmu uplatnění absolventů školy na trhu práce a pro zajištění informovanosti žáků 

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

v Plzni, který pořádá se žáky besedy. Škola spolupracuje zejména s oddělením                                

pro poradenství. Tato spolupráce je významná mj. pro informovanost žáků ZŠ o možnostech 

uplatnění v tzv. máločetných oborech vzdělání. O možnostech studia na školách v Plzeňském 

kraji vydává Úřad práce publikaci „Čím budu“, kde je naše škola pravidelně uváděna. 

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

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

Bohemia a rovněž Hospodářské komory. 

Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni je tradiční a na základě uzavřené 

smlouvy pokračovala i v tomto školním roce. Je naplňována výměnou výukových vozidel                 

pro diagnostiku, využíváním našich odborných pracovišť studenty Univerzity a pravidelnými 

informacemi pro naše žáky o možnostech studia na ZČU. Za tím účelem se konají setkání 

zástupců ZČU se žáky vycházejících ročníků na půdě naší školy. Nadále pokračuje spolupráce 

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. 

Trvá též účast školy v občanském sdružení Klastr  Mechatronika. Aktivní členství 

v tomto sdružení přispívá k procesu trvalého zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání                 

na naší škole, neboť vytváří prostor pro rozšiřování spolupráce o další partnery.  

 

 

4.9.    Účast žáků v SOČ – Ing. Rostislav Jekielek 
 

Další  školní kolo SOČ se konalo ve čtvrtek 19. února 2015  od 9:00 hodin 

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

devět prací: pět z logistiky, tři z historie a jednu z fyziky.  
 

Do okresního kola bylo nominováno sedm prací, nejúspěšnější práce dopadly následovně:  

1. „Zkoumání a hledání možností vzniku nových autobusových linek MHD“,                   
jejímž autorem byl Jan Šůcha z PLG3. Obsadil 2. místo  a postoupil do krajského kola, 

kde skončil na 4. místě.     

                                                             

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

skončil na 1. místě, nebyl však nominován do celostátního kola, jako důvod uvedla porota 

druhou účast se stejným tématem v tomto kole, i přesto, že daná práce byla značně 

přepracována.  
 

3. „Spotřeba el. energie“, autorem byl David Veselý. Obsadil ve své kategorii 1. místo                   

bez postupu do kola krajského.  
 

Do celostátního kola se naši 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.   Výsledek šetření stížnosti v domově mládeže Karlovarská 99 

 
Dne 12. listopadu 2014 provedla ČŠI na škole šetření stížnosti. Bodem stížnosti bylo 

neinformování zákonných zástupců žákyň ubytovaných v domově mládeže o výskytu štěnic.  

Šetření se opíralo zejména o skutečnosti uvedené ve stížnosti, o šetření ve škole,                     

o ústní vyjádření ředitele školy a zástupce ředitele pro domovy mládeže, o telefonickou 

informaci pracovnice Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni (KHS), o příslušnou 

dokumentaci (Vnitřní řád DM SPŠ dopravní, Plzeň, Protokol o kontrole                                              

ze dne 5. listopadu 2014 vydaný KHS, podání písemné zprávy školy adresované KHS, 

lékařská zpráva Dermatovenerologické kliniky z 10. října 2014, zápis z jednání konaného 

v ředitele školy ze dne 12. listopadu  2014).  

Podle věcné příslušnosti byla stížnost postoupena dne 23. října 2014 KHS a ČŠI šetřila 

pouze neinformování zákonných zástupců žákyň ubytovaných v domově mládeže o výskytu 

štěnic. 

Na základě postoupené stížnosti provedly pracovnice KHS dne 5. listopadu  2014 

kontrolu  ve školském zařízení (DM v místě Karlovarská 1210, Plzeň).  

Ředitel školy předložil Protokol o kontrole vydaný KHS, ze kterého vyplynulo, že                     

ze strany školy nebylo shledáno žádné porušení hygienických norem.  



Pracovnice KHS v telefonickém rozhovoru potvrdila, že při preventivní dezinsekci provedené                                      

na místě pracovníky plzeňské  firmy Desinsekta, s. r. o. dne 16. ledna 2014 a následně                                    

dne 4. listopadu 2014 nebyla přítomnost štěnic prokázána. V lékařské zprávě byla vyslovena 

pouze domněnka, že se mohlo jednat o štěnice.  

Vzhledem k tomu, že nebyl výskyt štěnic při opakované dezinsekci ubytovacích 

prostorů prokázán a ani lékařem nebylo jednoznačně potvrzeno, že šlo o poštípání štěnicemi, 

nepovažovali pracovníci domova mládeže za nutné o domnělém nepotvrzeném výskytu štěnic 

zákonné zástupce ubytovaných žákyň informovat.  

 

Závěr šetření ČŠI: 

Tvrzení uvedené v bodu stížnosti bylo nedůvodné. 

 

 

5.2. Kontrola podmínek a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky  
 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která 

se vztahují k podmínkách a průběhu ústních maturitních zkoušek maturitní zkoušky, 

vykonaných v jarním zkušebním období roku 2015 na Karlovarské 99 u oboru vzdělání 41-

45-M/01 Mechanizace a služby (Ekologie) zaměřená na: 

1. zajištění podmínek pro řádný průběh ústní formy maturitní zkoušky před zkušební    

    maturitní komisí podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona, 

2. jmenování členů zkušebních maturitní komise podle ustanovení § 80 odst. 5         

    písm. c) školského zákona, 

3. splnění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky podle ustanovení § 80a odst. 1 a  

    § 74 odst. 7, odst. 9 písm. a), b), d) a odst. 10 školského zákona, 

4. činnost předsedkyně zkušební maturitní komise podle ustanovení § 80a odst. 2 školského  

    zákona. 

 

 

Kontrolní zjištění:  

1. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh ústní formy maturitní zkoušky                       

před zkušební maturitní komisí podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského     

zákona. 

Kontrolou jmenování členů zkušební maturitní komise a organizačního zajištění 

ústních zkoušek maturitní zkoušky oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby, 

zaměření Ekologie před zkušební maturitní komisí bylo doloženo, že ředitel zajistil podmínky             

pro řádný průběh ústních maturitních zkoušek maturitní zkoušky před zkušební maturitní    

komisí ve škole. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního     

předpisu. 

 

2. Kontrola jmenování členů zkušebních maturitní komise podle ustanovení § 80 odst. 5     

písm. c) školského zákona. 

Ředitel školy jmenoval pro maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období roku     

2015 členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního     

předpisu. 
 

3. Kontrola splnění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky podle ustanovení                           

§ 80a odst. 1 a § 74 odst. 7, odst. 9 písm. a), b), d) a odst. 10 školského zákona. 



Kontrolou dokumentace, organizačního zajištění a průběhu maturitní zkoušky oboru                         

41-45-M/01 Mechanizace a služby (Ekologie) dne 28. května 2015 bylo doloženo, že dílčí     

zkoušky společné části konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se     

konaly před zkušební maturitní komisí.  

Komise pro třídu MEK4 oboru vzdělání 41-45-M/01 Mechanizace a služby (Ekologie) 

byla jmenována ředitelem školy dne 20. března  2015 a její předsedkyně Krajským úřadem 

Plzeňského kraje dne 24. února 2015. Členy zkušební maturitní komise byli v případech 

dílčích zkoušek společné části také hodnotitelé dílčích zkoušek konaných ústních formou                     

(tj. zkoušející a přísedící).  

V průběhu maturitní zkoušky konané dne 28. května 2015 postupovala předsedkyně 

v souladu s ustanovením § 74 odst. 9 školského zákona. Rozhodování zkušební maturitní 

komise o klasifikaci probíhalo v souladu s ustanovením § 74 odst. 10 školského zákona. 

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního 

předpisu. 

 

4. Kontrola činnosti předsedkyně zkušební maturitní komise podle ustanovení § 80a               

odst. 2 školského zákona. 

 Kontrolou činnosti zkušební maturitní komise, průběhu a klasifikace zkoušek a 

kontrolou oznámení hodnocení jednotlivých zkoušek žákům bylo doloženo, že předsedkyně 

zkušební maturitní komise zabezpečila řádný průběh části maturitní zkoušky konané                                      

před zkušební maturitní komisí ve škole dne 28. května 2015. 

           V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního 

předpisu. 

 

Čerpáno z Protokolu o kontrole Čj. ČSIP-552/15-P z 1. června 2015. 

 

 

 

6.      Činnost školy 
 

6.1.    Hodnocení práce školské rady  
 

Složení ŠR:    

 
Předsedkyně:  Mgr. Blanka Felegy  

 

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

    Volková, Vladimíra Repelová, Olga Kuncová, Naďa Džalilová, Daniel  

   Kučera 

  

      Školská rada byla na škole ustanovena na základě školského zákona.                                  

Od 20. prosince 2005 se podílí na správě školy.  

      Poslední setkání školské rady  proběhlo 14. října 2014. Členové byli seznámeni se 

změnami školního řádu pro rok 2014/2015, který byl schválen bez výhrad. Dále byla rada 

informována o plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů koncepce 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.  



      Dne 13. listopadu 2014 v Křimicích a 18. listopadu 2014 na Karlovarské proběhly 

volby do školské rady po uplynutí čtyřletého volebního období členů zvolených ze zástupců 

pedagogů, rodičů a žáků školy.  

           První jednání školské rady v novém složení se konalo 17. února 2015 a předsedou 

komise byla jednomyslně zvolena Mgr. Blanka Felegy. Ta následně seznámila ostatní členy 

s průběhem plnění Koncepce záměrů rozvoje školy. Přítomni byli také seznámeni 

s finančními a materiálovými možnostmi školy.    

 

 

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 18. listopadu  2014 a 7. dubna 2015. Projednali stav účtu 

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

cca 270.000 Kč na  nákup výpočetní techniky. 

 

 

6.3.    Evidence stížností 

 

Počet stížností celkem 
Z toho 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

2 0 1 1 

 

 

1. stížnost – Stížnost žáků na skupinovou vychovatelku DM ve Skrétově ulici 

Ředitel školy obdržel od žáků a některých zákonných zástupců bydlících na Domově 

mládeže ve Skrétově ulici stížnost datovanou 24. dubna 2015 na chování vychovatelky DM 

ve Skrétově ulici.  

Stížnost podali žáci Konzervatoře Plzeň, a to převážně hochů, bydlících v přízemí tohoto DM. 

Shodli se na tom, že se jim na DM líbí a s ostatními vychovateli nemají žádné problémy. 

Uváděli, že jim vychovatelka lže, šíří pomluvy, odposlouchává hovory za dveřmi, a dokonce 

si nahrává na mobilní telefon jejich názory. Žáci se shodli na tom, že se jedná „o psychické 

deptání“. Proto požádali o vyřešení problému vedení školy. 

Po obdržení stížnosti svolal zástupce ředitele pro DM Mgr. Jan Mojžíš                                      

dne 10. června 2015 schůzku se žáky, kteří písemně vyjádřili nespokojenost se svojí 

skupinovou vychovatelkou. Dále byl přítomen vedoucí vychovatel Pavel Andrle a                            

skupinová vychovatelka, na kterou byla stížnost podána. 

Na schůzce se rozebraly jednotlivé body stížnosti a každý se mohl vyjádřit. Byla to 

nepříjemná konfrontace, kdy jmenovaná vychovatelka se snažila všechny body stížnosti svést 

na její kompetence vychovatelky a podala své vysvětlení. 

Žáci argumentovali konkrétními situacemi, z kterých vyplynulo, že skupinová vychovatelka 

má přehnané až nesmyslné požadavky ohledně výchovy mimo vyučování. Od nového 

školního roku jí byla svěřena výchovná skupina dívek. Stížnost byla posouzena jako 

částečně důvodná. 



2. stížnost: Neinformování zákonných zástupců žákyň ubytovaných v DM o výskytu štěnic. 

Výsledek šetření stížnosti je uveden v kapitole 5.1 Výsledky kontrol a inspekcí 

provedených v průběhu školního roku. 

 

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

k informacím  

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 7 - operační systém  

Windows XP - operační systém  

Windows Vista - operační systém 

Windows 8 - operační systém (2014) 

Windows 8.1 - operační systém (2014) 

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  - Antivirový program (2014) 

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 - výukový program pro rastrovou 

grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW (2012) 

Autodesk Inventor 2015 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení (2014) 

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení (2014) 

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) 

Es tronic – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(opravy) 

CarSys - výuka ve fiktivním autoservisu (2014) 

Fyzika – SW pro výuku fyziky multimediálně 

Money S3 – výuka ekonomiky (2014) 

Peníze kolem nás - Výuka ekonomiky multimediálně 

(2014) 

Dynamická geometrie - Výuka matematiky 

multimediálně (2014) 

Matik 6-9 - Výuka matematiky multimediálně (2014) 

Matematika - přijímací zkoušky na SŠ Výuka 

matematiky multimediálně (2014) 

 



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 

Acronis True Image 2014 (klonování a zálohování disků 

– správa sítě) (2014) 

Symantec Ghost (hromadná správa a klonování PC 

v učebnách) 

AuditPro - program pro elektronickou evidenci licencí 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci WiFi sítě školy (2013) 

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, Plzeň  se realizovaly 

ve školním roce 2014/15 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) byly završeny práce spojené s  předáním celého areálu novému 

vlastníkovi. V Plzni - Křimicích probíhal odborný výcvik všech vyučovaných tříletých oborů 

vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník, Čalouník a výuka 

čtyřletého oboru vzdělání Autotronik. Praktická výuka některých oborů vzdělání zakončených 

maturitní zkouškou byla kromě tohoto areálu realizována též v areálu SPŠ dopravní, Plzeň,  

Karlovarská 99. Výuka odborného výcviku a odborné praxe 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. 
Soutěž Autoopravář junior představuje cenné porovnání oborových znalostí a 

dovedností. V tomto školním roce se pořadatelství krajského kola tradiční soutěže v kategorii 

Mechanik opravář motorových vozidel ujala SŠ Kralovice. SPŠ dopravní, Plzeň  

reprezentovali žáci Phan Tat Dat a Jakub Bér, kteří svým výkonem získali 1. místo jako 

družstvo,  Jakub Bér dokonce dobyl metu nejvyšší v jednotlivcích. Finále již 21. ročníku se 

konalo 1. - 3. dubna 2015 opět v Mladé Boleslavi v Service Training Center ŠKODA AUTO. 

Žáci naší školy soutěžili v kategoriích Automechanik (Jakub Bér) a Autotronik (Václav 

Valečka). V silné konkurenci vítězů krajských kol z celé ČR obsadil Jakub Bér 9. místo a 

Václav Valečka vystoupal na stupních vítězů dokonce na 2. příčku, když na absolutního 

vítěze ztratil pouhé 2 body.  

Zapojením úseku praktického vyučování do činnosti v rámci různých projektů se daří 

naplňovat záměr vybavovat dílny moderní technikou, čímž se škola stává velice atraktivní        

pro zájemce o studium. Již delší dobu se management školy snažil nalézt způsob, jak nové 

technologie přiblížit i žákům dalších škol s výukou autooborů v rámci Plzeňského kraje. 

Základním kamenem v této snaze bylo pracovní setkání v Křimicích 1. října 2014 za účasti 

zástupců škol, spolupracujících firem a především JUDr. Jaroslavy Havlíčkové a                             

Ing. Ladislava Vítka z Krajského úřadu PK. Zde myšlenka realizace možných dalších forem 

vzdělávání nadaných žáků získala konkrétní obrysy. 

Výsledkem pak bylo uspořádání historicky prvního Kempu automechaniků v rámci 

projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. V pondělí 25. května 2015 se sešlo 

celkem 14 žáků ze SOŠ a SOU Horšovský Týn, SOŠ a SOU Sušice, SŠ Rokycany,                          

SPŠ Klatovy, SŠ Kralovice, SŠ Bor a pořádající SPŠ dopravní, Plzeň v areálu školy 

v Křimicích, aby zde pod vedením zkušených interních a externích instruktorů strávili čtyři 

dny vyplněných tématy Konstrukce podvozkových systémů nejmodernějších motorových 

vozidel, Kinematika podvozku, Diagnostika vibrací, zdroje vibrací a mechanizmy jejich 

šíření, Způsoby seřizování a oprav podvozků vozidel. To vše s využitím moderních 

technologických celků. Kemp měl i bohatý doprovodný program, kdy vedle návštěvy 

minigolfu a Plzeňského podzemí účastníky zaujala především návštěva soutěžního jezdce 

Václava Pecha v jeho dílně s představením jeho vozů, odborným výkladem a vyprávěním                        

o rallye. Program kempu obohatil krátkou přednáškou také pan Milan Švejnoha, majitel firmy 

Autojob, s. r. o. Ve čtvrtek  28. května 2015 při závěrečném posouzení celé akce, vyjádřili 

žáci velice kladné hodnocení s připomínkou zvážení možnosti prodloužení kempu na celý 

týden.    

 

 



Díky navázání kontaktu se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech se podařilo 

získat ke studijním účelům za symbolickou 1 Kč plně funkční automobil Hyundai,                         

model ix35 s volantem na pravé straně a rozšířit tak park výukových vozidel darovaných 

v loňském školním roce mladoboleslavskou automobilkou.  

Novým vozem se může pochlubit také naše Autoškola, která obohatila možnost výuky 

praktických jízd  o vozidlo Kia Rio. 

I v letošním školním roce pokračovala pravidelná odborná školení pedagogických 

pracovníků firmami Bosch a Scania. Pokračuje rovněž spolupráce se Západočeskou 

univerzitou, RHK PK a členství v Klastru mechatronika, samozřejmostí je spolupráce s celou 

řadou servisů a firem z oblasti automobilové a železniční dopravy a přepravy. 

Také ve školním roce 2014/15 se úsek praktické výuky aktivně podílel při realizaci 

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

studijních příležitostí v Plzeňském kraji uskutečněné pod různými názvy ve Stodě,  

Klatovech, Domažlicích, Tachově a Plzni prokázaly zájem o obory vyučované na naší škole, 

bohužel, přes intenzivní propagaci oboru vzdělání Čalouník se nepodařilo tento obor,                                 

ve kterém naši žáci v minulosti získávali pravidelně ocenění, pro školní rok 2015/16 otevřít. 

 

 

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,                               

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 a právní nauka. Setkání členů PK se uskutečňovala aktuálně během celého 

školního roku ( 27. srpna 2014, 6. listopadu 2014, 12. února 2015 a 3. června 2015). 

 

Činnost předmětové komise:  

 

1. Vzdělávací pořady 

 Komise humanitních předmětů připravila pro žáky školy několik vzdělávacích akcí. 

Mgr. Bohumila Pytlíková zajistila ve spolupráci s Charitou Plzeň besedy pro žáky 3. ročníků  

na téma „Cizinci a my“. Tyto přednášky se uskutečnily k doplnění výuky občanské nauky                       

i nauky právní.  

V únoru 2015 se zapojily tři třídy do programu „Aktivní mozek a modelování lidského 

těla“. Žáci tříd DP1, PLD2 a PLD3 tak měli možnost seznámit se novým vědním oborem 

„neuroinformatika“.  

 



Lektoři ZČU – Fakulty aplikovaných věd poskytli žákům informace  o tom, jak lze pomocí 

výpočetních metod získat data o vztahu aktivace mozku a motorických předpokladů. Jsou to 

například údaje o rychlosti reakce (při řízení motorových vozidel, startovní reakce ve sportu) 

nebo pohybová koordinace dětí s poruchou jejího vývoje nebo seniorů v důsledku 

degenerativních změn. Naši žáci se během hodinového programu obeznámili s tím, jak 

pracuje náš mozek, vyzkoušeli si jednoduché experimenty. Formou prožitku (manipulace 

s fyzickým i počítačovým modelem člověka) získali podrobnější představu o stavbě lidského 

těla, o možnostech využití simulace a modelování v lékařství. Studenty FAV pozvala na naši 

školu k této prezentaci Mgr. Bohumila Pytlíková. 

Na interaktivní výstavě „Jiří Trnka – jeho tvorba“ byly tři třídy pod vedením                          

Mgr. Bohumily Pytlíkové. 

25. února a 9. dubna 2015 se 70 žáků školy sešlo na besedě s panem Václavem 

Šlajsem, hejtmanem Plzeňského kraje. 

V květnu 2015 se žáci PLD1 pod vedením Mgr. Hany Žižkové a Mgr. Lukáše Feřta 

účastnili přednášky o různých handicapech lidí. 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

 Školní kolo se uskutečnilo 11. prosince 2014, vítězky olympiády K. Horáková                   

(PLD3) a Lucie Urbanová (MEK4) se zúčastnily městského kola v únoru 2015. Na organizaci 

školního kola se podílely Mgr. Bohumila Pytlíková a Mgr. Daniela Bártíková. V opravách 

prací školního kola byli zapojeni všichni vyučující českého jazyka a literatury. 

 

3. Poznávací exkurze 

Členové komise také připravili pro žáky řadu poznávacích exkurzí. Například                

Mgr. Bohumila Pytlíková a Mgr. Helena Freiová navštívily se třídami DP1 a MEK1 Studijní a 

vědeckou knihovnu v Plzni. PLD1 v říjnu 2014 zhlédla výstavu „Velká válka“ v Plzeňské 

radnici. Mgr. Bohumila Pytlíková také se třídami DP1 a PLD2 navštívila výstavu „Stavba 

Nového divadla a historie divadelních budov v Plzni“. Třída PLD3 se s Mgr. Danielou 

Bártíkovou vydala v září 2014 na exkurzi do Prahy. Cílem byla výstava k výročí začátku                     

1. světové války v Armádním muzeu Žižkov a seznámení s trasou královské cesty. 

V dubnu 2015 navštívili Poslaneckou sněmovnu a Senát ČR žáci třídy MEK3                     

(Mgr. Daniela Bártíková). 

Mgr. Gabriela Buchtová se s třídou PLG1 jela do Národního technického muzea                        

a na Vyšehrad. 

Velký úspěch u žáků měla beseda s válečnými veterány (Měšťanská beseda,                             

5. května 2015, třídy MEK1 a PSD1, organizace Mgr. Daniela Bártíková, Mgr. Pavlína 

Lindová) i komentovaná prohlídka vojenského tábora (5. a 6. května 2015, MEK1, PSD1,                

DP1, organizace Mgr. Bohumila Pytlíková). 

26. června 2015 proběhla pro třídy PLD1 a MPP1 komentovaná prohlídka katedrály 

svatého Bartoloměje. 

 

4. Divadelní představení  

  Komise humanitních předmětů zajistila pro žáky 1. - 4. ročníků  zhlédnutí několika 

divadelních představení. V lednu vidělo 150 žáků komedii „Lakomec“ ve Velkém divadle 

v Plzni. Mgr. Bohumila Pytlíková připravila pro naše žáky návštěvu hry „Naši furianti“ 

v Národním divadle (9. února 2015). 7. května 2015 zhlédlo 180 žáků představení „Revizor“ 

Divadla Různých jmen z Prahy. 

 

 

 



5. Soutěže 

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

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

reprodukce textu, dialog a monolog, prezentace vlastní tvorby). O přípravu žáků se postarali 

všichni vyučující českého jazyka.  

275 žáků se zapojilo do 5. ročníku soutěže SAPERE – vědět, jak žít. Školní i 

okresní kolo III. kategorie probíhalo formou informačního systému. Vítězové školního kola                          

(V. Velešík, H. Procházková a L. Němcová) jako družstvo obsadili v okresním kole 2. místo 

(organizace soutěže Mgr. Daniela Bártíková). 

Mgr. Buchtová byla oponentkou práce SOČ.  

 

6. Další vzdělávání učitelů 

  Mgr. Gabriela Buchtová úspěšně dokončila studium k doplnění kvalifikace                                     

na FPE ZČU. Prošla také školením na téma informační technologie, které se uskutečnilo                    

na ZČU. 

 Mgr. Daniela Bártíková se zúčastnila těchto seminářů: „Diktátoři ve stínu“ (říjen 2014, 

KCVJŠ) a v březnu 2015 „ Islám a islámský fundamentalismus“. 

 Mgr. Bohumila Pytlíková absolvovala tři školení: „Islám a islámský 

fundamentalismus“, seminář o finanční gramotnosti pro pedagogy v rámci projektu 

„Obezřetnost se vyplácí“ (říjen 2014) a seminář na téma Trestní odpovědnost mládeže, trestné 

činy proti rodině a dětem ve světle trestního a soukromého práva (únor 2015). 

 Mgr. Bohumila Pytlíková a Mgr. Daniela Bártíková přijaly dne 11. června 2015 

pozvánku k účasti na akci „Plzně 2015“. V prostorách DEPA2015 jim byly nabídnuty 

zajímavé lektorské programy pro studenty na školní rok 2015/16. 

 Vyučující českého jazyka absolvovali nové e-learningové studium k ústním 

maturitním zkouškám. 

 

7. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise připravili soutěže ke Dni otevřených dveří v listopadu 2014 a 

v lednu 2015.  

 

8.  Praxe studenta FPE ZČU 

 Vyučující Mgr. Jiří Dlabač vedl pedagogickou praxi studenta Pedagogické fakulty 

Plzeň v předmětu  Občanská nauka. 

 

 

9. Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Daniela Bártíková byly v září 2014 na adaptačním 

kurzu prvních ročníků.  Mgr. Gabriela Buchtová se také podílela na organizaci sportovního 

kurzu pro 3. ročníky a vedla přípravné kurzy k MZ pro žáky MEK4 a DP4B. 

 

10. Maturitní zkoušky 

 Podle aktuálních požadavků byl vytvořen nový seznam literárních děl k ústní maturitní 

zkoušce. Poté učitelé českého jazyka a literatury vypracovali nové pracovní listy. Také byl 

připraven jednotný seznam SPŠ dopravní, Plzeň na školní rok 2015/16.                               

 Všichni vyučující českého jazyka se podíleli na opravě maturitních písemných prací. 

 

11. Prezentace školy 

 Mgr. Gabriela  Buchtová vede oficiální facebookové stránky školy. 

 



6.6.1.2. Zpráva předmětové komise cizích jazyků  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:    Mgr. Josef Chmelík 

 

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

Mgr. Blanka Felegy, paní Barbora Fricová,  Mgr. Josef  

Chmelík, Mgr. Ondřej Kapic, Mgr. Soňa Krausová,  

Mgr. Pavlína Lindová, Mgr. Olga Marková,  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. Příprava na státní maturity  

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

k ústní maturitní zkoušce z angličtiny, který pořádal NIVD v Plzni.  

 

2. Průběh maturitních zkoušek 

Členové předmětové komise s osvědčením pro hodnotitele ústní části maturitní 

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

o PaedDr. Martinu Fabianovou, Mgr. Blanku Felegy, 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 maturitní práce 

z anglického jazyka. O velmi dobré přípravě žáků na maturitu z cizích jazyků svědčí vysoké 

procento jejich úspěšnosti. 

 

3. Další vzdělávání členů PK 
Členové předmětové komise se zúčastnili seminářů KCVJŠ v Plzni. Mgr. Blanka Felegy,  

Mgr. Romana Říhová a PaedDr. Dagmar Pančiková absolvovaly seminář „The 12 Days of 

Christmas“.  Mgr. Romana Říhová se zúčastnila školení „Efektivní a asertivní komunikace 

pro učitele“ a semináře o efektivní konverzaci v hodinách angličtiny. PaedDr. Martina 

Fabianová absolvovala dlouhodobé školení pro výuku angličtiny formou CLIL, zúčastnila se 

konference v SRN, která byla věnována tématu dalšího rozvoje němčiny jako cizího jazyka 

v našem regionu. Mgr. Josef Chmelík a Mgr. Ilona Prokopcová se aktivně zapojili do akce 

„Den s němčinou v Plzni“. Mgr. Soňa Krausová se zúčastnila konference „IDEAS THAT 

WORKS“, kterou pořádala fakulta angličtiny Pedagogické fakulty ZČU. 

 



4. Pořádání soutěží 

Mgr. Alena Šteklová, Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Soňa Krausová připravily a 

realizovaly školní kolo konverzační soutěže v angličtině, kterého se zúčastnilo 26 žáků.                    

Mgr. Alena Šteklová připravovala vítězku této soutěže na městské kolo. Mgr. Ilona 

Prokopcová a Mgr. Josef Chmelík připravili pro žáky 4. ročník soutěže v tvorbě prezentací 

fiktivních cestovních kanceláří „Tourismusmesse“, v němž soutěžilo 19 žáků. Mgr. Pavlína 

Lindová se podílela s 10 žáky 3. ročníku na soutěži „Cena Jana Palacha“, kterou vyhlašuje 

Bratrstvo 17. střeleckého praporu z Liege. Téma soutěže znělo: „Ten, kdo nezná historii, bude 

nucen ji prožít ji znovu“. 

 

5. Projekty 

Mgr. Ilona Prokopcová realizovala se žáky projekt „Kennen wir Pilsen“, na základě    

fotografické dokumentace k projektu byla připravena speciální nástěnka do jazykové učebny.  

Mgr. Yvona Špetová byla proškolena a následně sestavila a odeslala projekt                           

pro zahraniční studijní pobyty učitelů a žáků.         

      

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. Pavlína Lindová,            

PaedDr. Dagmar Pančiková,  Mgr. Alena Šteklová). Obdobným způsobem se žáci 

seznamovali s historií a kulturními památkami Plzně (Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Yvona 

Špetová, Mgr. Romana Říhová,  Mgr. Alena Šteklová). PaedDr. Dagmar Pančíková připravila 

pro žáky poznávací exkurzi do Domažlic, která byla spojena s návštěvou Hasičského 

záchranného sboru. 

 

7. Doplňkové výukové akce 

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

PaedDr. Dagmar Pančiková spolupracovala s Techmánií v Plzni, pro žáky byla připravena 

v rámci Jaderných dnů znalostní soutěž, které se zúčastnilo 19 žáků školy. Rovněž 

s vybranými žáky navštívila workshop pro řešitele SOČ.  

Mgr. Blanka Felegy připravila se žáky 2. ročník kulturního programu s anglickými 

písněmi, zhlédla s žáky filmy Alenka v říši divů, Oliver Twist a Velký Gatsby a provedla 

s nimi rozbor těchto děl.  

Na základě doporučení Mgr. Yvony Špetové, která pracovala jako koordinátor 

projektu „Plzeň – EHMK 2015“ na naší škole, se pedagogové a žáci zúčastňovali vybraných 

kulturních akcí. Mgr. Josef Chmelík a Mgr. Ilona Prokopcová navštívili s žáky Bavorské dny 

v Plzni, kde měli žáci možnost vidět pověstného draka z Furthu. 

 

8. Zahraniční exkurze 

Mgr. Špetová zorganizovala pro žáky pětidenní exkurzi do Londýna, které se 

zúčastnilo 17 žáků. Žáci se seznámili s památkami města a všedním životem obyvatel 

Londýna. Zajímavé bylo, že po Londýně se přepravovali pouze městskou dopravou.  

Mgr. Pavlína Lindová absolvovala se 24 žáky odbornou a jazykovou exkurzi do Itálii, 

při níž žáci navštívili několik závodů na výrobu automobilů a motocyklů. 

 

9. Praxe studentů PEF ZČU 

Vyučující vedli pedagogickou praxi studentů Pedagogické fakulty. Konkrétně se        

jednalo o Mgr. Danielu Bártíkovou, Mgr. Josefa Chmelíka a Mgr. Yvonu Špetovou. 

 

 



10. Propagace školy 

Mgr. Ondřej Kapic propagoval naši školu na rádiu Blaník. PaedDr. Dagmar Pančíková 

vystoupila na  celostátní závěrečné konferenci UNIV3 v Hradci Královém. Rovněž 

propagovala obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Logistika a zasilatelství 

v Plzeňském deníku. 

 

11. Den otevřených dveří 

Všichni  členové  předmětové  komise  se  podíleli na přípravě a realizaci Dne         

otevřených dveří. Připravili pro zájemce o studium na naší škole soubory her a soutěží.      

 

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. 

 

13. Fiktivní výběrové řízení 

Mgr. Josef Chmelík, Mgr. Ondřej Kapic a Mgr. Alena Šteklová pracovali v porotě 

fiktivního výběrového    řízení a vedli se soutěžícími cizojazyčnou konverzaci. 

 

 

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. Soňa Königsmarková, Ing. Bříza a Mgr. Feřt 

 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů matematiky, fyziky, práce s počítačem, 

chemie a speciální chemie. 

 

Činnost předmětové komise: 

 

1. Všichni se podíleli na organizaci Dní otevřených dveří, kde uchazeče o studium 

informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech. 

 

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

Mgr. Lukáš Feřt zadávali státní maturitní zkoušky. 

 

3. Mgr. Marcela Nesnídalová byla konzultantem práce SOČ s názvem „Okřídlený šíp aneb 

mohl být akademický sochař Vojtěch Šíp autorem známého loga plzeňské Škody?“ 

Práci pod jejím vedením zpracovával žák Michal Kilián ze třídy MPP2. Práce postoupila 

do městského kola. 

 



4. Mgr. Marcela Nesnídalová byla předsedkyní maturitní komise na Vyšší odborné škole a 

Střední škole technické Česká Třebová, obor vzdělání Informační technologie. 

 

5. Mgr. Marcela Nesnídalová se zúčastnila školení  Tvorba a střih videí v Movie Maker. 

 

6. Mgr. Robert Pecko provedl několik aktualizací DHCP serveru, udržoval proxy server                 

pro učebnu PC4, opravoval a udržoval bezdiskové stanice umístěné po chodbách školy a 

server poskytující služby pro tyto stanice. 

 

7. V průběhu roku Mgr. Robert Pecko prováděl aktualizace požadavkového systému, 

který ve školním roce 2014/2015 odbavil přes 1600 požadavků a eviduje celkem                         

přes 2700 požadavků týkajících se většinou změn v rozvrhu. Dále byly provedeny 

aktualizace rezervačního systému pro učebnu B08. 

 

8. Byl aktualizován e-learningový systém Moodle, který k dnešnímu datu eviduje                          

476 aktivních uživatelů, kteří mohou využívat 70 kurzů s výukovými materiály. 

 

9. Mgr. Robert Pecko provedl v prosinci 2014 výměnu a instalaci všech počítačů v učebně 

PC4. 

 

10. Mgr. Robert Pecko vytvořil pro snadnější kontrolu žáků vykonávajících praxi rezervační 

systém a mapu jednotlivých míst, kde je tato praxe vykonávána. 

 

11. Mgr. Robert Pecko vytvořil plakát pro prezentaci školy, který Mgr. Blanka Felegy                      

po dohodě s Českými drahami umístila v budově Hlavního vlakového nádraží v Plzni. 

 

12. Mgr. Robert Pecko se aktivně účastnil grantu řešeného na Západočeské univerzitě v Plzni 

s názvem PVBV - Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky 

CZ.1.07/2.3.00/45.0007, který dal vzniknout kroužku výpočetní techniky. Tento projekt 

bude ukončen v červnu 2015. 

 

13. Mgr. Robert Pecko a Mgr. Robert Feřt iniciovali akci Sběr víček pro nemocného 

Honzíka. Za podpory Ing. Jaroslava Čejky a Mgr. Blanky Felegy předali přes 300 kg 

víček s malými dary otci postiženého chlapce. 

 

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

prováděl průběžné aktualizace software v učebně PC4. 

 

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

Matematický klokan. Zúčastnilo se 41 žáků v kategorii Junior a 52 žáků v kategorii 

Student. Organizaci soutěže zajišťovala a vyhodnocení soutěže provedla                               

Mgr. Miroslava Chocholová.  

 

16. Mgr. Lukáš Feřt, Mgr. Martina Fabianová a Mgr. Jiřina Dušková v letošním roce 

připravili pro žáky dvakrát soutěž Matematika je hra.  

      Devátý ročník této soutěže se uskutečnil 5. prosince 2014 a zúčastnilo se jí                      

35 soutěžících dvojic naší školy. Soutěž byla rozdělena do tří částí. Nejdříve žáci řešili 

znalostní test, obsahující rovnice, procenta a geometrii. Druhý test zahrnoval vtipné 

logické úlohy. Pak se body z obou testů sečetly a šest nejlepších dvojic postoupilo                     

do třetího kola, kde byly losovány jednoduché slovní úlohy.  



Řešení těchto úloh soutěžící barevně malovali na velký papír. Hodnotilo se nejen jejich 

vyřešení, ale také způsob a vtipnost prezentace.  

      Desátý ročník se konal 10. dubna 2015 a zúčastnilo se celkem 76 žáků ze šesti 

středních škol: SPŠ dopravní, Plzeň, SPŠ strojírenská a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň, 

VOŠ a SOŠ elektrotechnická, Plzeň, Obchodní akademie, Plzeň, SŠINFIS, Plzeň a SOU 

Domažlice – MPV Stod. Soutěž tradičně probíhala ve třech disciplínách: znalostní test, 

test logických úloh a řešení vylosované slovní úlohy. Novinkou byl hlukoměr, který 

pomohl porotě rozhodnout o bodování při prezentaci slovní úlohy. Hodnotilo se nejen její 

vyřešení, ale hlavně způsob jejího vysvětlení, který ocenili ostatní soutěžící svým 

potleskem.  

 

17. 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 na  Katedře obecné fyziky. 

 

18.  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 2014. 

 

19. V rámci oslav 70. výročí osvobození ČR se třídy MPP2 a PLG3 9. června 2015 

zúčastnily exkurze do Vojenského muzea v Lešanech, kde je 700 zajímavých exponátů 

historické i moderní vojenské techniky. Dozor: Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Hana Žižková, 

Mgr. Jiří Dlabač. 

 

20. Třídy MPP3 a PLG3 s Mgr. Jiřinou Duškovou a Mgr. Hanou Žižkovou navštívily v pátek 

26. června 2015 Muzeum Generála Pattona v Plzni, kde se zúčastnily přednášky                          

o osvobození Plzně americkou armádou. 

 

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

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

 

22. Třída MPP2 s Mgr. Jiřinou Duškovou, navštívili v pondělí 22. června 2015 Techmanii, 

včetně Planetária, kde viděli film Hluboký vesmír. 

 

23. V září 2014 se účastnila třída MEK2 akce Dny vědy a techniky  

s Mgr. Lukášem Feřtem. 

 

 

         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. Jan Bříza, Mgr. Miroslava Egrtová 



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                

28. a 29. listopadu 2014 a 23. ledna 2015, 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. Ve spolupráci s ostatními komisemi 

připravili členové komise pro den otevřených dveří hru, při které plnili návštěvníci školy z řad 

zájemců o studium úkoly na označených stanovištích jednotlivých předmětových komisí a                     

po splnění všech  úkolů obdrželi malou odměnu. PK ekonomických předmětů si připravila  

krátký vědomostní test v programu Smart. V rámci dne otevřených dveří se v učebně 

předmětové komise promítal propagační film o činnosti žáků školy a studiu na škole, který 

připravil Ing. Jan Bříza. 

Členové PK ekonomických předmětů se podílejí na propagaci školy. Mgr. Jiřina 

Dušková připravila informační tabule, které jsou umístěny na úřadu práce a autobusovém 

nádraží a informuje žáky ZŠ a jejich rodiče na jejich škole o možnostech studia,  Mgr. Ondřej 

Kapic a Ing. Jana Benešová se podílejí na zveřejňování informací o akcích školy na sociální 

síti Facebook dle dodaných příspěvků ostatních učitelů. 

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 12. května 2015. 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 již tradičně organizuje řadu soutěží, které směřují 

zejména k tomu, aby žáci dokázali nejen zpracovat a nastudovat informace určitého tématu, 

ale dokázali svoji práci také obhájit před odbornou komisí a posluchači.  

Dne 26. listopadu 2014 proběhl 8. ročník soutěže Prezentace podniku. Soutěž 

probíhá ve spolupráci s Úřady práce Plzeň -  město a Plzeň - sever. Cílem soutěže 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.  

Letos si žáci připravili prezentaci libovolného podniku či jiné organizace. Většinou si 

vybírali podnik, který znají ze své brigády, nebo podnik, kde jsou zaměstnáni jejich rodiče. 

V porotě zasedla paní Svatava Kubová – hlavní ekonomka školy, Ing. Anna Valentová – 

ředitelka Úřadu práce Plzeň jih, Ing. Vladimír Čada – ředitel Úřadu práce Plzeň sever,                       

Bc. Pavel Cích – vedoucí kulturního střediska Stod.  

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 10. – 11. prosince 2014 proběhl již 19. 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 veletrhu zúčastnilo celkem 24 fiktivních firem z Plzně, 

Sokolova, Mostu, Písku, Mariánských Lázní, Žatce a Příbrami. Na veletrh fiktivních firem 

přijal pozvání primátor města Plzně Martin Zrzavecký, z Krajského úřadu Plzeňského kraje 

pak  Ing. Josef Vacikar. Dalším hostem byl ředitel Českého rozhlasu Plzeň Zdeněk Levý a za 

CEFIF (NUV) Praha byl přítomen Ing. Lukáš Hula. O kulturní program se postarali žáci naší 

školy. Proběhla také krátká ukázka společenských tanců v podání mladých tanečníků. 

Na letošním veletrhu získaly naše firmy dobré hodnocení téměř ve všech kategoriích 

soutěže. 4. místo v soutěži o nejlepší reklamní spot získala fiktivní firma Ametyst, s. r. o., 

v soutěži o nejlepší prezentaci obsadila 2. místo fiktivní firma Skelet, s. r. o. a 3. místo firma 

Ametyst, s. r. o. V soutěži o nejlepší stánek získala 4. místo firma Rubín, s. r. o., která 

obsadila i 4. místo v kategorii nejlepší nabídkový katalog. 

Dne 25. února 2015 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. Soutěž ve spolupráci                       

s ČSAD autobusy Plzeň, a. s. připravila komise ekonomických předmětů i pro žáky ostatních 

středních škol. Přihlásilo se 31 soutěžících, kteří se fiktivně ucházeli o různé pracovní pozice: 

asistent/ka vedoucího, bezpečnostní a požární technik, logistik a dispečer. Po zahájení soutěže 

absolvovali žáci zkušební test, který prověřil jejich odborné vědomosti a schopnosti                                

k příslušné profesi. Pak probíhaly samotné přijímací pohovory s jednotlivými uchazeči. 

Porota složená z odborníků hodnotila nejen znalosti, ale také vhodné vystupování a chování. 

Sami soutěžící brali tuto akci jako výbornou zkušenost pro jejich skutečný přijímací pohovor 

do budoucího zaměstnání.  

Nejúspěšnějšími soutěžícími ze SPŠ dopravní, Plzeň byli v tomto roce Martin Šula, 

který obsadil 2. místo na pozici Logistik, Barbora Klailová, která byla na tuto pozici 

vybrána jako 3. v pořadí. Jako nejlepší uchazeče o bezpečnostního a požárního technika 

komise vybrala Michala Kiliána – 1. místo, Jindřicha Slabihoudka – 2. místo a Anetu 

Pacovskou – 3. místo. 

Celostátní elektronická soutěž Finanční gramotnost – v tomto školním roce se 

zúčastnilo 342 žáků naší školy. Vítězné družstvo obsadilo 4. místo v okresním kole. 

Okresního kola se zúčastnili nejlepší žáci ze školního kola, a to  Pavel Pomahač (třída MPP3), 

Martin Haváček (třída MPP1), Tomáš Krňoul (třída MD2). O organizační zajištění soutěže se 

každoročně stará Mgr. Jiřina Dušková. 

Dne 24. června 2015 se uskutečnil 5. 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 8 

družstev. 1. místo obsadilo družstvo PHPVAP ze třídy PG2, 2. místo družstvo MOBEDET, 

také ze třídy PLG2  a 3. místo získalo družstvo DFM třídy PSD1. Odměněna byla celkem 4 

družstva, z prostředků SRPŠ jim bylo rozděleno 2.100 Kč. 

 

Finanční vzdělávání - hra Finanční svoboda 

Hra Finanční svoboda je desková hra podporující finanční gramotnost. Představuje 

zážitkový, interaktivní nástroj pro výuku. Umožňuje prožít 30 let hospodaření rodiny 

nanečisto, prostřednictvím simulace reálných scénářů a událostí.  Má prokázané úspěchy jak         

u dětí, tak u učitelů.  

Tato vzdělávací akce byla rozdělena do dvou fází. 1. fáze – ve dnech                                   

22. a 23. října 2014 se Ing. Jana Benešová a Bc. Anna  Hýbnerová zúčastnily workshopu, kde 

se naučily tuto hru hrát i vést jako lektoři a zároveň se dozvěděly mnoho zajímavých 

informací ohledně správy financí. Také obdržely 4 hry a další výukové materiály pro školu. 



2. fáze – ve dnech 18. a 19. listopadu 2014 byla uvedená hra implementována                      

ve škole pro vybranou třídu PLD4. Hrála se dvě dopoledne za sebou dle připravených 

scénářů. První den přijela hru vést lektorka z ČS a paní učitelky jí pomáhaly a doplňovaly si 

případné nejasnosti. Druhý den hrály paní učitelky s žáky samy. V rámci tohoto projektu také 

získaly přístup k odbornému portálu, kde jsou všechny informace a další pomůcky. Uvedená 

hra byla žáky velmi pozitivně hodnocena. 

 

Další vzdělávání členů komise 

Dne 15. října 2014 se Ing. Helena Šleglová zúčastnila školení k OBK  v Praze.  

Dne 14. dubna 2015  se Mgr. Jiřina Dušková  zúčastnila semináře Využití 

geografických informací v ekonomických předmětech na Ekonomické fakultě v Plzni. 

Přednášela PhDr. Zdenka Kielbusová. 

 

Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů: 

Dne 18. března 2015 třídy PLG3, MPP3, MPP2 a MPP4 s Ing. Irenou Novákovou, 

Mgr. Jiřinou Duškovou a Mgr. Hanou Žižkovou navštívily Mezinárodní veletrh fiktivních 

firem v Praze. Viděli zde obchodní stánky středních škol z celé České republiky, ale                             

i z jiných evropských zemí. Cílem exkurze bylo motivovat žáky k práci ve  fiktivní firmě                  

ve 4. ročníku a inspirovat je k propagaci jejich budoucí fiktivní firmy a ke studiu cizích 

jazyků. 

Během měsíce dubna 2015 třídy MPP3, PSD3, MPP2, PSD2, PSD1, PLG1, DP1 

navštívily při exkurzi závod Evobus v Holýšově, kde se podrobně seznámily s výrobou 

podvozků a karoserií městských i dálkových autobusů Mercedes a Setra. Viděli každou část 

výroby: krájení a ohýbání dílů, jejich čištění ve fosfátové lázni, svařování.                                       

Dozor: Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Jana Benešová, Ing. Vladimír Beneš a Ing. Dita Žihlová. 

Dne 6. května 2015 se třída PLG1 zúčastnila exkurze do Prahy, kterou zajistily                    

Mgr. Gabriela Buchtová a Ing. Jana Benešová. Společně se žáky si prohlédli Národní 

technické muzeum a potom se přemístili na Vyšehrad, kde navštívili Vyšehradský hřbitov,     

na němž je pohřbena řada slavných českých osobností. 

 

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. 

Ve dnech 11. – 12. listopadu 2014 - Veletrh fiktivních firem v Příbrami. Zúčastnili 

se ho zástupci firem Ametyst, s. r. o. - žáci  ze třídy PLG4,  Xrider,  s. r. o. -  žáci ze třídy 

PLD4 a Zodiak, s. r. o. -  žáci ze třídy MEK4.  Pedagogický dozor Ing. Jan Bříza a Ing. Jana 

Benešová.  

 Ve dnech 17. – 19. března 2015 se konal v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích 

21. mezinárodní veletrh fiktivních firem. V letošním ročníku obsadila fiktivní firma naší 

školy - Rubín, s.  r. o. 1. místo v soutěži o nejlepší prezentaci. Tuto fiktivní firmu 

zastupovali tři žáci třídy PLD4. Dále se za naši školu veletrhu zúčastnila fiktivní firma              

Skelet, s. r. o., kterou zastupovali tři žákyně třídy PLG4. Pedagogický dozor vykonávali 

pedagogové Bc. Anna Hýbnerová a Mgr. Ondřej Kapic.  



Dalšími soutěžemi probíhajícími na tomto veletrhu byly soutěže o nejlepší katalog a 

nejlepší stánek. Žáci si v rámci této akce vyzkoušeli obchodování v cizím jazyce, komunikaci 

se zákazníky a navázali kontakty s jinými studentskými firmami. Mezinárodní veletrh 

fiktivních firem má dlouholetou tradici a jeho pořadatelem je fiktivní firma Antre, s. r. o. 

z Obchodní akademie Heroldovy sady v Praze. Tento veletrh je jedním z největších veletrhů 

fiktivních firem v Evropě. Letošního ročníku se zúčastnilo 119 firem z devíti evropských 

zemí - Belgie, České republiky, Itálie, Německa, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska a 

Švédska. 

Dne 20. května 2015 proběhl Veletrh minipodniků ZŠ v Parkhotelu 

Plzeň. Zúčastnilo se ho 95 minipodniků ze 42 základních škol Plzeňského, 

Karlovarského a Jihočeského kraje. Organizátorem byla Regionální 

hospodářská komora Plzeňského kraje v rámci projektu Podpora 

podnikatelských znalostí žáků. V porotě soutěží zasedla Mgr. Jiřina Dušková. Učitelé 

ekonomických předmětů na počátku vzniku těchto minipodniků poskytli učitelům ZŠ 

informace o fungování fiktivních firem a žáci ze ZŠ se přišli podívat na veletrh fiktivních 

firem na naší škole. 

 

Semináře pro žáky 

Dne 23. června 2015 proběhl na naší škole dvouhodinový seminář Jak 

podnikat pro žáky tříd PLG3 a MPP3. Přednášel pan Stanislav Němeček, 

majitel firmy MATEX PM, s. r. o. (laserové zpracování kovů) = firma roku 

2014 Plzeňského kraje. Pedagogický dozor při této akci měla Mgr. Jiřina Dušková. 

 

 

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,  

    

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Předmětová komise dopravních předmětů se pravidelně setkávala v každém pololetí 

při řešení pracovních problémů. 

  Ve školním roce 2014/15 probíhala výuka podle nových ŠVP ve všech ročnících, 

obsah učiva školních vzdělávacích plánů jsme průběžně inovovali novými výukovými  

metodami 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 (Ing. Radmila Smětáková a                    

Ing. Rostislav Jekielek), se sdružením Česmad (Ing. Vladimír Beneš a Ing. Danuše Kvitová), 

s Českými drahami, a. s. (Ing. Miroslav Šimandl a Ing. Helena Šleglová), s leteckými 

společnostmi (Ing. Jaroslav Čejka a Ing. Pavel Zach) a s PMDP, Plzeň (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. Škola je členem sdružení Česmad, 

které nám poskytuje potřebné informace a školení z oboru.  

 

2. Poskytované kurzy 

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

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

V jarních měsících ho doplnila i jednodenní periodická školení řidičů. 

Ve spolupráci s UNIV jsme v rámci celoživotního vzdělávání vytvořili učební plán 

kurzu Logistik skladových operací (Mgr. Marcela Nesnídalová, Ing. Radmila Smětáková,                   

Ing. Rostislav Jekielek), který jsme pilotně  odučili. Pro velký úspěch následovala i výuka 

dalšího kurzu Logistik v dopravě. Úspěšní  absolventi kurzu získali certifikát. Práce 

s dospělými byla pro nás změnou a byla velmi přínosná.  

 

3. Soutěže 

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

zúčastnilo pět 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 tři žáci 4. ročníků své práce předvedli u maturitní obhajoby. 

V rámci předmětu Dopravní zeměpis proběhlo školní kolo Olympiády v zeměpise               

pro 1. ročníky (Ing. Danuše Kvitová). 

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

pořádaná SOŠ logistická a SOU Dalovice v měsíci říjnu. Za naši školu letos úspěšně soutěžili 

žáci třídy PLD4 pod vedením Ing. Heleny Šleglové. 

V měsíci červnu organizovala naše škola 2. ročník celostátní dopravně-logistické 

soutěže PR-DO-LOG 2015 (Ing. Radmila Smětáková, Ing. Rostislav Jekielek). Žáci plnili 

úkoly z oblasti  logistiky, dopravy, ekonomiky a prokazovali i jazykové znalosti. První část 

soutěže probíhala v historickém centru města Plzně a v Plzeňském pivovaru. Následně se 

všichni přemístili na Špičák, kde soutěž pokračovala v krásném šumavském prostředí  a byla 

doplněna prohlídkou lanovky a rozhledny  Špičák, besedou u Horské služby a turistickým 

výšlapem na jezera. Naše žákyně ze třídy PLG3 vzorně reprezentovaly školu, získaly ocenění 

v oblasti prezentace logistických vědomostí a navázaly spoustu nových přátelství. Příští školní 

rok bude soutěž pokračovat v České Třebové.   

 

4. Zvyšování  kvality výuky 

Členové naší komise aktuálně inovují a ve výuce využívají  multimediální výukové 

prostředky, které jsme v loňském roce vytvořili v rámci projektu šablony: Ing. Helena 

Šleglová témata všeobecné dopravy, Ing. Vladimír Beneš – témata silniční dopravy,                      

Ing. Zach - letecká doprava, Ing. Rostislav Jekielek – témata předmětu Zbožíznalství,                       

Ing. Radmila Smětáková - předmět Logistika.  

 

5. Odborné exkurze 

Naše komise v tomto školním roce 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 oborů vzdělání a zaměření např. Logistiky a 

zasilatelství,  Dopravní prostředky (Ing. Vladimír Beneš). 



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.  

Další exkurze proběhla v Plzeňském Pivovaru, kde se žáci seznámili s postupem výroby piva 

a prohlédli si moderní stáčecí linky. 

Žáci oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecká doprava a 

Dopravní služby v EU se zúčastnili třídenní exkurze v Brně. Letecká skupina navštívila letiště 

Tuřany, kde se seznámila s řízením  letového provozu a  žáci si prohlédli leteckou zkušebnu 

VUT Brno, letecký simulátor a aerodynamický tunel. Skupina žáků se zaměřením Dopravní 

služby v EU se učila řídit vlakovou dopravu na modelovém kolejišti firmy Signal                      

projekt, s. r. o. a v dopravním sále výcvikového střediska RC DVI ČD, a. s.  

Dále se žáci  třídy PLD3 zúčastnili jednodenní odborné exkurze na ŽST  a letiště 

Karlovy Vary. 
 

6. Maturitní zkoušky 

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 

dopravních a logistických 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 vydali publikaci, která poskytuje návod na organizaci a obsahovou náplň 

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 Čejka, Ing. Jaroslav Plzák, Ing. Jan Šneberger,  

Ing. Antonín Wagner, Bc. Tomáš Kasal, pan Jaroslav Hofman,  

pan Vladimír Wolf, Ing. Jaroslava Forejtová 

 

 Komise se scházela pravidelně na poradách předmětové komise (jednou za čtvrt roku), 

případně podle potřeby při řešení běžných problémů, spojených zejména s přípravou školních 

vzdělávacích programů. 

 V průběhu školního roku všichni členové průběžně zajišťovali přípravu výuky 

odborných předmětů ve všech vyučovaných oborech.  



Odbornou úroveň si zvyšovali studiem odborných publikací, časopisů a informací                                 

z internetových stránek. Ing. Jan Šneberger je pravidelným přispěvatelem odborného časopisu 

Autoexpert. Žáci oboru vzdělání  Dopravní prostředky se průběžně zúčastňovali odborných 

exkurzí (Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín, …) 

 

Odborná školení: 

Auto-CAD pro tvorbu klasické (2D) dokumentace na pokročilé úrovni; pořádáno 

certifikovaným školicím střediskem C-Agency; účastnili se: Ing. Jaroslav Čejka, Ing. Josef 

Fikrle a Ing. Jaroslav Plzák.  

Motortestery FSA;  pořádáno: Bosch – automobilová technika; účastnil se                        

Ing. Jan Šneberger. 

Odborná stáž k seznámení s diagnostikou a servisem na vozech Mercedes; pořádáno: 

Mercedes, Borská pole; zúčastnil se Bc. Tomáš Kasal. 

 

SOČ: 

 Žáci DP3 (Kraft, Řenč) postoupili do městského kola s prací o historii traktorů Zetor; 

oponent Ing. Jan Šneberger. 

 

Průběžné a souvislé praxe: 

 Komise zajistila organizaci čtrnáctidenních praxí žáků druhých a třetích ročníků. 

Členové komise pomáhali studentům zvolit z hlediska odbornosti a případných perspektiv 

vhodné pracoviště. Rovněž se členové komise aktivně podíleli na kontrolách praxí. 

 

Dny otevřených dveří: 

 Všichni členové vzorně prezentovali školu a obor vzdělání Dopravní prostředky                      

při Dnech otevřených dveří. Aktivně podávali informace rodičům i potenciálním uchazečům. 

K prezentaci oboru přispěli i někteří žáci (Šístek, Drozda). 

 

Maturitní zkoušky: 

 Praktickou zkoušku úspěšně vykonali všichni žáci oboru vzdělání Dopravní 

prostředky. Profilovou ústní část nezvládl z obou maturitních tříd jediný maturant. Komise 

konstatuje, že odborná připravenost žáků byla dobrá. 

 

Celkově lze tento školní rok 2014/2015 hodnotit úspěšně. Všem změnám v oborech 

jsme se snažili aktivně přizpůsobit a zahrnout je do výuky. 

 

 

6.6.1.7. Zpráva předmětové komise tělesné výchovy  
 

Předseda:   PaedDr. Alfred Pinker 

  

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

 

Na začátku roku jsme se dohodli, že se zúčastníme co největšího počtu soutěží,                   

které jsou pořádány jednak Asociací školních sportovních klubů ČR, jednak                        

jednotlivými školami a subjekty. Za tímto účelem jsme během září vytvořili                         

interní databázi žáků, kteří se aktivně zapojují do sportovních činností v oddílech                                     

a klubech. Škoda, že ve větší míře nemůžeme využívat všech našich žáků, kteří se                    

pohybují na vrcholové úrovni, zejména fotbalistů. Sice máme stanovena určitá                          

pravidla účasti na školních sportovních akcích, ale ne vždy je to realizovatelné. 



Pořád se držíme již dříve stanovených zásad pro naši výuku – využít všech prostředků, 

forem a metod k dosažení lepších výsledků při rozvoji fyzické kondice, zatraktivnit výuku, 

aby se zapojilo aktivně více žáků, vysvětlovat pravidla a organizaci soutěží, základní 

poznatky z oblasti anatomie a fyziologie, posilování, zdravý životní styl a péči o své tělo. 

Vysvětlovat základní zdravotnické poznatky s cílem omezit úrazy.  

Je třeba kvitovat aktivitu žáků při organizaci sportovních turnajů v rámci                                          

školy – turnaj SCHOOL CUP v sálovém fotbale, hokejbalový turnaj a letos i nově turnaj                 

ve volejbalu smíšených družstev. Díky těmto turnajům měli vyučující tělesné výchovy                 

možnost vybrat další nové adepty do školních reprezentačních družstev.  

Samozřejmě nám neustále chybí kvalitnější venkovní sportoviště, kde                              

bychom se mohli věnovat ještě většímu počtu aktivit, zejména atletických. Ale musíme                 

to brát jako fakt a i ve stávajících podmínkách vzdělávat žáky v oblasti tělesné kultury.   

Přesto jsme letos dosáhli některých dobrých sportovních úspěchů, jejichž výčet                                

je součástí této zprávy. Máme radost z toho, že to není již jen fotbal, ale dařilo                                    

se nám i v jiných sportovních odvětvích. Asi největší radost jsme měli ze  4. místa mezi 

středními školami Plzeňského kraje v soutěži „O pohár hejtmana Plzeňského kraje.  

 

 

Sportovní výsledky 
 

Futsal - garant PaedDr. Alfréd Pinker 

I letos jsme se přihlásili do Středoškolské futsalové ligy, letos pouze týmem               

chlapců.  První kolo – za účasti tří týmů jsme skončili na 2. místě a postoupili.  Přešli jsme             

i  přes třetí kolo, které jsme suverénně vyhráli. Postupové kolo do kvalifikace jsme ale již 

nezvládli (i pro neúčast 4 stabilních hráčů).  Pro letošní školní rok jsme tím v této soutěži 

skončili. 

 

Meziškolní turnaj ve futsale -   garant PaedDr. Alfréd Pinker 

Po dohodě s vedením školy byl uspořádán turnaj mezi dvěma prvními                            

družstvy  z Karlovarské a Křimic. Nakonec se radovali  chlapci ze třídy DP4B, druzí                

byli křimičtí vítězové AT2A, třetí skončili chlapci z PSD3 a čtvrtí AT4 z Křimic. 

  

Fotbal – garant PaedDr. Alfréd Pinker 

V září  jsme  se zúčastnili prvního (okresního) kola turnaje AŠSK sedmnáctiletých                

o postup do dalších kol. Jde o postupovou soutěž v rámci ISF (Mezinárodní federace 

středoškolského sportu), na jejímž konci se koná mistrovství světa, tentokrát                                          

v Guatemale.  Na postup jsme nedosáhli, skončili jsme na 3. místě. Vše jsme                                            

si vynahradili na Poháru  Josefa Masopusta, kde mohli startovat  ročníky 1995-99.                 

Tentokrát jsme turnajem  prošli bez zaváhání a postoupili jsme do krajského finále,                      

které se konalo  v dubnu 2015. Po dvou vítězstvích jsme postoupili                                                   

do celostátního finále v Praze, kde jsme 22. a 23. června 2015 skončili na 5. místě. 

 

 SCHOOL  CUP – garanti vyučující TEV 

Letos proběhl již 10. ročník pod patronací naší komise. Pořadatelem v tomto školním 

roce byla třída DP4B. Při účasti více než dvaceti tříd se nakonec radovali hráči z pořadatelské 

třídy DP4B, druzí skončili hráči ze třídy PSD3. 

 

 

 

 



Házená – garant PaedDr. Alfréd Pinker 

V  chlapcích  jsme  nepostoupili  ze  skupiny,  i  když  jen  velmi  těsně. Ovšem dívky 

nám udělaly velikou radost, protože se dostaly do finále, kde však podlehly  vítěznému týmu 

Sportovního gymnázia, Plzeň. 

 

Volejbal – garant Mgr. Hana Žižková (dívky) a Mgr. Petr Peleška (chlapci) 

Na konci ledna se sehrály turnaje chlapců a dívek ve volejbale v hale TJ Lokomotiva, 

Plzeň. Vedoucími byli Mgr. Petr  Peleška a Mgr. Hana Žižková. Bohužel, nedisponujeme 

takovou kvalitou hráčů, abychom mohli konkurovat jiným školám - proto nepostupy                      

ze skupin. 

 

Basketbal 3 x 3 – garant PaedDr. Alfréd Pinker 

Náš  tým  ve  složení Pitra,  Schott,  Vokáč     se  kvalifikovali  z krajského kola                                         

na republikové finále do Jindřichova Hradce. Vedoucím družstva byla Mgr. Olga Marková a 

družstvo skončilo na  9. Místě, chlapci získali ještě ocenění v individuálních soutěžích. 

 Dne 24. listopadu 2014 proběhlo okresní kolo v „pětkovém“ basketbalu v hale TJ 

Lokomotivy Plzeň. Bohužel, naše družstvo nepostoupilo ze skupiny. 

 

Florbal - garant PaedDr. Alfréd Pinker 

Ve velké  konkurenci chlapeckých družstev se naši žáci umístili na krásném                        

2.  místě. Krajské finále se uskutečnilo 2. prosince 2014 v Rokycanech za účasti všech vítězů 

okresních kol. Po velké boji jsme nakonec postoupili do semifinále i finále. Obě utkání jsme 

vyhráli  na samostatné nájezdy a tím jsme postoupili do kvalifikace na republikové finále. 

 Kvalifikace se uskutečnila  5. března 2015 v Jindřichově Hradci, vedoucími byli                

PaedDr. Alfréd  Pinker a Mgr. Hana Žižková. Chlapci naší školy skončili na 3. místě. 

Velice překvapily dívky, které do posledního zápasu měly  šanci na finálovou skupinu, ale jen 

díky horšímu skóre skončily na 4. místě. Oproti loňskému 12. místu je to obrovský pokrok. 

 

Stolní tenis -  garant Mgr. Petr Peleška 
 Naše družstvo chlapců se umístilo na 4. místě. 

 

Vánoční turnaj  SOŠ umění a užitého designu   - Mgr. Olga Marková 
 Letos jsme obsadili pouze dívčí kategorii (kolize se školním turnajem). Dívky skončily 

na 3. místě.  

   

LVVZ -  garant Mgr. Hana Žižková 

 LVVZ se v termínu od 14. února 2015 zúčastnilo 30 žáků, kteří byli ubytovaní                      

na Ludvíkově chatě v Janských Lázních v Krkonoších. Instruktoři:  Mgr. Hana Žižková,                             

Ing. Stanislav Šlapák, Ing. Jaroslav Plzák, Mgr. Petr Peleška. 

 

Pohár hejtmana Plzeňského kraje 

 V dubnu 2015 se konal 2. ročník Poháru hejtmana - tentokrát  ve fotbale, atletice 

hochů a dívek a basketbalu  hochů a dívek. Přihlásili jsme naše družstva na všechny soutěže. 

V kvalifikacích jsme byli mimořádně úspěšní a do finálových bojů jsme  postoupili ve všech 

vypsaných soutěžích. Pouze basketbalistky a atletky nepostoupily dále. Garanty sportů byli 

PaedDr. Alfréd Pinker (fotbal a basketbal),  Mgr. Hana Žižková (basketbal), Mgr. Petr 

Peleška a Mgr. Olga Marková (atletika). 

 

 



Finálové soutěže 
Fotbal    - 2. místo, ve finále jsme podlehli Hotelové škole, Plzeň 

Basketbalisté   - 2. místo, ve finále jsme nestačili na SŠ Klatovy 

Atleti    - 5. místo 

 

CELKOVĚ  jsme skončili na 4. místě ze všech středních škol v Plzeňském kraji. 
 

Fotbalisty  čekal ještě jeden společensky velmi významný turnaj – Pohár                                                    

Josefa Masopusta. Poté, co jsme vyhráli v říjnu okresní kolo PM, jsme                                               

22. dubna 2015 vyhráli i krajské kolo a začátkem května i kvalifikaci s družstvy                   

gymnázia Nymburk a gymnázia Písek. Tím jsme se kvalifikovali na republikové                             

finále do Prahy na Julisku. Tam jsme ve dnech  20. a 21. května 2015 sehráli                                   

turnaj šesti nejlepších škol ČR. Bez ligových hráčů jsme nakonec skončili na 5. místě.                    

Akce byla hodně sledována významnými fotbalovými představiteli a chlapci si odnesli 

nezapomenutelné zážitky. Vedoucími byli PaedDr. Alfréd Pinker  a Mgr. Petr  Peleška. 

 

Beachvolejbal 

S  týmy dívek i chlapců  jsme se zúčastnili dalšího ročníku Memoriálu  Petra Havla.       

Po loňských medailových pozicích se nám letos tolik nedařilo a naše družstva skončila                        

ve skupinách. Vedoucími družstev byli Mgr. Hana Žižková a Mgr. Petr Peleška. 

 

Další akce 

Začátkem června jsme se zúčastnili tradičního volejbalového turnaje dívek,                  

vybraní žáci 3. ročníků se s termínu od 15. června 2015 zúčastnili letního                              

sportovně turistického kurzu pod vedením Mgr. Hany Žižkové a v tom samém termínu            

Mgr. Petr Peleška uspořádal několik dnů cykloturistických vyjížděk do okolí. 

 V termínu od 14. do 19. června 2015 proběhla v Plzni celostátní Olympiáda                        

dětí a mládeže ČR. Naši žáci byli na sportovištích jako diváci.  

 

 

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 Čejka 

     

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     

  28. a 29. listopadu 2014 a 23. ledna 2015 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 12. června 2015 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. Nejlépe se umístila Petříková Nikola z MPP3, a to 

v kategorii středních škol na 1. místě a v kategorii žen na 3. místě.    

 

Hasičská soutěž v požární štafetě 

Dne 15. května 2015 se konala na hřišti školy na Karlovarské Hasičská soutěž v požární 

štafetě družstev. Zúčastnilo se 8 družstev. Štafeta měla šest disciplín. Po štafetě byla ještě 

vědomostní soutěž s požární tématikou. Na 1. místě se umístilo družstvo třídy MPP2. 

Dále porota udělila zvláštní ocenění:  

- nejlepší hasič  – Martin Jiroušek ze třídy MPP1 

- nejlepší hasička  – Kristýna Valešová ze třídy PLG3 

 

Uskutečněné exkurze v jednotlivých třídách: 

Letecká záchranná služba Plzeň-Líně - třída MPP4 - září 2014 

Pracoviště HZS PK KOPIS - třída  MPP3 - září 2014 

Čepro Třemošná  (zabezpečení požární ochrany) - třída MPP4 - říjen 2014 

Námětové cvičení HZS PK ÚO Plzeň (evakuace diváků v novém divadle) - třídy MPP4,  

 MPP3, MPP2, MPP1 – listopad 2014  

HZS PK VO Domažlice – třída MPP1 – květen 2015 

Den IZS – třídy MPP2, MPP3 - červen 2015 

 

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 , PaedDr. Zdeněk Vondráček  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Vyučovací předměty:  český jazyk a literatura, dějepis, kultura osobního  projevu,  

    právo, základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 27. srpna 2014. Setkávala se 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. 

Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků a 

podíleli se na realizaci Dnů otevřených dveří, kde byla zajištěna služba žáků třídy AT4B.  

Vyučující CJL se proškolily interaktivní formou na nový způsob hodnocení ústní části 

SMZ z CJL. 

Ve spoluprácí s PK CJL na Karlovarské byl sjednocen seznam děl k ústní části SMZ. 

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2014/15, 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 žáků na didaktický test. 

17. června 2015 se uskutečnilo představení Divadélka v Hradci Králové  pro maturitní 

třídy.  

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.  

 

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 2014/15 stala příprava 

žáků na státní maturitní z cizího jazyka. Pedagogové průběžně přepracovali k ústní části 

maturitní zkoušky 3. část pracovních listů, ve které akceptovali technické zaměření naší 

školy a reálie jednotlivých zemí.  

V rámci svých konzultačních hodin poskytovali žákům doučování a konzultace 

k probírané látce.  

Učitelé se zapojili i do projektových aktivit.  

Ve školním roce 2014/15 probíhala další etapa realizace projektu číslo 125 

„Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“ – ERDF, Cíl 3: Česká republika – Svobodný 

stát Bavorsko.  

Pokračovali jsme v aktivitách projektu „Nauč se a vytvoř!“ a "Praxe hrou". Tyto 

projekty slouží k modernizaci vyučovacích metod v předmětech německý jazyk, anglický 

jazyk, odborný výcvik, motorová vozidla a základy ekologie a chemie.  

Členové předmětové komise  aktivně využívají nové multimediální jazykové přípravy 

a pomůcky vytvořené v rámci projektu "Umět a řídit svůj život" (Šablony)“.  

Členové PK se zúčastnili jazykových školení pořádaných KCVJŠ v Plzni Pro žáky se 

uskutečnili poznávací a jazykové exkurze do TPCA Kolín, Mladé Boleslavi a Ženevy.  

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.  

Členové komise se podíleli na získání finančních prostředků a na vybudování dvou 

jazykových učeben s audiovizuální technikou.  

 

 
 



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. Renáta Adámková, Ing. Hana Pavlíčková, paní 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 2014/2015 byla ustanovena na zahajovací schůzce 

dne 28. srpna 2014 a setkávala se dle potřeby jak v rámci jednotlivých sekcí, tak i celkově. 

Aktuální problémy byly řešeny průběžně. Komise se zaměřila především na přípravu žáků             

ke státní maturitě, průběžnou kontrolu HW a SW v učebnách, zkvalitnění výuky a na aktivity 

žáků v souvislosti s tělesnou výchovou. Zápisy o činnosti komise byly prováděny za sekci 

přírodovědného základu a tělesné výchovy většinou čtvrtletně, za sekci výpočetní techniky 

z jednotlivých schůzek. 

 

Přehled činnosti komise: 

 

1. Odborná školení 

 

Mgr. Vendula Trnková 

- On-line dotazníky a testy – snadno a rychle (22. září  2014) 

- Pomocníci učitele k usnadnění a oživení výuky (29. ledna 2015) 

  

Ing. Romana Kovalská 

- On-line dotazníky a testy – snadno a rychle (22. září 2014) 

- On-line nástroje aktivizující pozornost žáků, studentů II (25. března 2015) 
  

Mgr. Martin Zíbar 

- 46. konference Sekce proměnných hvězd a exoplanet (12. až 14. září 2014) 

- IT informační seminář Střediska služeb školám Plzeň (23. října 2014) 

- Meteorologie a klimatologie (27. listopadu 2014) 

- Jarní informační seminář a workshop IT (28. května 2015) 

- Jarní seminář o proměnných hvězdách (1. až 3. května 2015) 

 

Mgr. Jiří Pavelka 

- - Orientace v právních předpisech souvisejících s ICT (12. listopadu 2014)  

- - 3D kreslení v programu Gogole SketchUp Make (11. února 2015) 

- - Digitální video – začátečník (20. března 2015) 



 

Mgr. David Simota 

- Veletrh ekologických výukových programů (2. října 2014) 

- Korea v minulosti, Korea v současnosti (19. listopadu 2014) 

- Meteorologie a klimatologie (27. listopadu 2014) 

 

Blanka Vaňourková 

- Nová podoba periodické soustavy prvků (22. října 2014) 

- Meteorologie a klimatologie (27. listopadu  2014) 

 

Ing.Lenka Volková 

- Školení k inventarizaci majetku (16. 12. 2014) 

 

PaedDr. Zdeněk Vondráček.: 

- Tvorba rozvrhu, testu, vzdělávacího plánu,… pro začátečníka (3. června 2015) 

 

Členové komise využívají možnosti výběru jednotlivých školení dle aktuální programové 

nabídky školení KCVJŠ, dle nabídky NIDV a Střediska služeb školám Plzeň. 

 

2. Den otevřených dveří 

Všichni členové se podíleli na přípravě a organizaci Dne otevřených dveří, který se 

v tomto školním roce konal 28. listopadu 2014, 29. listopadu 2014 a 23. ledna 2015.  

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 

- 10.  – 19. prosince 2014 proběhl Vánoční turnaj v kopané – zúčastnilo se 16 tříd. 

Zvítězila družstva tříd AT2 (1. místo) a A1A (2. místo) 

- 20. března  2014 proběhla soutěž „Matematický klokan“ – zúčastnilo se 73 žáků 

kategorie STUDENT – třídy AT3A, AT3B, AT4A, AT4B a 19 žáků kategorie JUNIOR – 

třída AT2 

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

Ing. Lenka Volková a PaedDr. Zdeněk Vondráček. Přípravu materiálů, vyhodnocení a 

vypracování statistiky provedla Mgr. Vendula Trnková. Nejlepšího výsledku dosáhl 

Ondřej Brychta v kategorii JUNIOR (73 bodů) 

- 27. března 2015 proběhl 23. ročník Celostátní matematické soutěže. Zúčastnilo se 

8 žáků oborů vzdělání zakončených výučním listem a 7 žáků oborů vzdělání zakončených 

maturitní zkouškou - zajišťovala Mgr. Vendula Trnková. 

Úspěšným řešitelem byl žák Jan Král AT1 (34. místo ze 318 účastníků v kategorii) 

- 10. dubna 2015 proběhla soutěž Matematika je hra pořádaná přírodovědnou komisí  

Karlovarská pro dvojice žáků – v 1. kategorii se zúčastnila dvojice Jan Král a Michal Jaroš 

(AT1) a ve 2. kategorii dvojice Stanislav Rada a Michal Liška (AT3B) 

- žáci úspěšní v soutěžích byli odměněni drobnými cenami 

 

 

 

 

 



4. Účast žáků na exkurzích a plánovaných akcích 

- LVVZ Špičák se z důvodu nedostatečného počtu zájemců a nedostatku sněhu nekonal 

- 9. října 2014 - Rezervace SOOS u Františkových Lázní (třídy AT1 a A3A) – za komisi 

zajistila Mgr. Vendula Trnková 

- ostatní plánované exkurze pro kalendářní rok 2015 se uskuteční v 1. pololetí školního roku 

2015/16 

- 12. září 2014 – účast žáků na Dnech vědy a techniky v Plzni 

- 25. listopadu 2014 – proběhla přednáška o Černobylu Ing. P. Vlčka pro třídu AT2 

(doplnění učiva FYZ a ELE) – zajistila Ing. Lenka Volková a Mgr. Vendula Trnková 

 

5. Státní maturitní zkouška 

- listopad 2014 byl napsán v rámci hodin MAT a MCV ilustrační DT z matematiky                   

pro školní  rok 2015 - třída AT4A, AT4B, a třída N2. Výsledky byly zpracovány a 

rozebrány se žáky těchto tříd (zajistila Mgr. Miloslava Rendlová a Mgr. Vendula Trnková). 

Výsledky testů měly žáky motivovat při rozhodování o výběru státní MZ z matematiky; 

- 20. února 2015 proběhly testy z matematiky on-line maturitního tréninku SCIO 

objednaného pro žáky maturitních tříd. Zúčastnilo se celkem 25 žáků končících 

maturitních tříd (7 žáků N2, 8 žáků AT4A a 10 žáků AT4B). Testy proběhly v učebnách 

PC2 a PC3 – organizaci a dozor zajistila Mgr. Vendula Trnková a Mgr. Jiří Pavelka. 

Výsledky testů byly se žáky rozebrány a měly žáky ovlivnit ve smyslu důslednější přípravy 

k MZ – zajistila Mgr. Vendula Trnková a Mgr. Miloslava Rendlová. 

- duben 2015 – napsány se žáky končících maturitních tříd maturujícími z matematiky 

cvičné DT z matematiky (učivo ZŠ) – využito zadání ilustračních přijímacích zkoušek a 

přijímacích zkoušek na SŠ – CERMAT jaro 2015. Po vyhodnocení byly výsledky testů 

rozebrány se žáky – zajistila Mgr. Trnková a Mgr. Rendlová. 

- 4.  – 7. května  2015 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 státní MZ: neprospělo 5 žáků N2 (62,5%), 

žáci zbývajících tříd prospěli – 10 žáků AT4B a 5 žáků AT4A 

 

6. Závěrečné zkoušky 

- 1. června 2015 proběhla písemná část závěrečné zkoušky oborů vzdělání zakončených  

     výučním listem v učebnách PC1 a PC2 – zadání a dozor zajistili Ing. Romana Kovalská a 

     Mgr. Martin Zíbar; na dozorech v učebnách se za komisi zúčastnili PaedDr. Zdeněk   

     Vondráček a Mgr. Olga Marková 

 

7. Ostatní  

- 1. ledna 2015 – nastoupila místo Bc. Renáta Adámkové Ing. Hana Pavlíčková. Kromě IKT 

ve třídě AT3B převzala její předměty. 

- 30. dubna 2015 – byla provedena úprava ŠVP pro obor Autotronik (pro hodinovou 

dotaci 3 – 3 – 2 – 4).; úprava byla provedena ve 4. ročníku: odstraněno MCV a navýšena 

hodinová dotace MAT; ve 2. pololetí bude zařazeno opakování učiva ke státní MZ                      

(podle katalogu požadavků k MZ platných od roku 2015); úpravu ŠVP provedla 

Mgr. Vendula Trnková 

- v rámci zkvalitnění výuky bylo využíváno nainstalování zakoupených výukových 

programů – v učebně č. 12 při výuce FYZ (Mgr. Vendula Trnková), dále bylo využíváno 

používání matematicko-fyzikálních tabulek při procvičování učiva při hodinách MAT a 

MCV (Mgr. Miloslava Rendlová a Mgr. Vendula Trnková) 

 



8. Činnost sekce VYT - zodpovídá Ing. Romana Kovalská  

- schůzky členů sekce VYT proběhly pravidelně dle plánu, tj. v září, v listopadu, v lednu, 

v březnu, závěrečná v červnu; všichni členové komise nutné problémy, připomínky, návrhy 

a dotazy řešili pružně dle potřeby, probíhala též konzultace s ostatními členy jiných PK 

- během září byly vytvořeny a odsouhlaseny tematické plány na předmět IKT, TAD a během 

roku probíhaly pravidelné kontroly dodržování jejich plnění 

- učebna PC2 byla kompletně vybavena novými počítači, zlepšila se rychlost, kvalita práce 

s daty, funkčnost počítačů a možnost běžné výuky (tj. dle plánu) v předmětech IKT, TAD a 

též při používání programu AUTOCAD 

- během prosince administrátor sítě Mgr. Zíbar ve všech třech učebnách PC instaloval nový a 

stejný software – Windows 8, MS Office 2013, GIMP – grafický program, PC Control 2 

- v lednu proběhly inventury dle pokynů ZŘ, odpisy aj. činnosti proběhly průběžně během 

roku 

- během roku probíhala průběžná kontrola, údržba a spravování síťového žákovského disku Z 

- správce sítě Mgr. Martin Zíbar s ICT metodikem Mgr. Jiřím Pavelkou koordinovali a 

průběžně kontrolovali HW i SW ve všech třech učebnách PC, správci učeben dbali                                                        

na údržbu HW i SW 

 

9. Činnost sekce TEV - zodpovídá PaedDr. Zdeněk Vondráček  

 

Výuka  

Výuka školní tělesné výchovy ve školním roce  probíhala se snahou naplnit 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, schopnost 

vyrovnávat se s nároky a úroveň pohybových dovedností to umožňuje.  

U tříd  oborů vzdělání zakončených výučním listem se projevují chybějící návyky                 

ke kázni, schopnost soustředění. Velkému počtu žáků chybí jakékoliv pohybové dovednosti a 

chuť učit se nové činnosti. Program výuky se plní jen velmi obtížně, primárním se stává úsilí 

pedagoga o udržení kázně a bezpečného prostředí. Třída N1 byla po sportovní stránce zdaleka 

nejslabší za několik posledních let. Přes obtíže na počátku školního roku se cíle ŠVP podařilo 

splnit i v těchto třídách. 

Do výuky byla 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, resp. 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 letošním školním roce jsme zavedli informování rodičů o tom, že žák 

zapomněl do hodiny sportovní úbor zápisem N /neklasifikován/ do systému Bakaláři. 

Narůstá počet žáků, kteří jsou ze zdravotních důvodů uvolněni z TEV na základě 

lékařského doporučení.  

 

Bezpečnost v hodinách TEV 

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. 

 

 

 



Materiální zabezpečení 

Podařilo se částečně doplnit vybavení kabinetu sportovními pomůckami (drobné 

sportovní náčiní, míče, florbalové hole). 

 

Lyžařský kurz 

Lyžařský a snowboardingový kurs se letos nekonal z důvodu nedostatku sněhu. 

 

Školní turnaj 

Fotbalového turnaje Vánoce 2014 se zúčastnily všechny třídy – celkem 16 družstev. 

Každé družstvo sehrálo minimálně 3 utkání. S organizací turnaje velmi pomohli sportovní 

aktivisté ve třídách, všechna utkání rozhodovali jako rozhodčí sami žáci. Zvítězilo družstvo 

AT2, na 2. místě se umístilo družstvo A1A. V lednu 2015 se odehrálo celkem úspěšně 

superfinále mezi vítězi z Karlovarské a Křimic. Velmi dobře si vedlo družstvo Křimic                         

při volejbalovém turnaji na Karlovarské.  

 

Reprezentace školy 

V současné době nejsou na škole sportovci s dostatečnou kvalitou pro reprezentaci 

školy. Studium ukončili fotbalisté - žáci Adamovič a Juraši (AT4B), kteří hrají                                   

za dorostenecký tým Viktorie Plzeň, v tomto klubu hraje také žák Mudra (AT2), který byl 

několikrát pozván do širšího reprezentačního týmu ČR. 

 

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 byly doplněny sportovní pomůcky  pro potřeby výuky tělesné 

výchovy - míče na kopanou, basketbal, florbalové hole. 

Byly nainstalovány některé výukové programy pro potřeby vyučujících matematiky a 

fyziky. Učebna PC2 byla vybavena novými počítači a průběžně probíhala kontrola a 

aktualizace softwaru v počítačových učebnách a učebnách s PC. 

 

11.Vyhodnocení činnosti komise 

Během školního roku bylo kontrolováno plnění tematických plánů, které byly 

vytvořeny dle ŠVP vycházejících z RVP.  

Průběžně bylo kontrolováno dodržování plánu práce komise na školní rok 2014/15. 

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2014/2015 a připravila podklady pro 

zkvalitnění výuky, doplnění pomůcek, návrhy exkurzí a plánovaných akcí a 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,                         

Ing. Hana Pavlíčková, Blanka Vaňourková, Ing. Jiří Svoboda, 

Ing. Josef Pelech, Ing. Stanislav Janczinský, Ing. Jaroslava 

Forejtová, Mgr. Jiří Pavelka, Mgr. Vaněčková, Ing. Kovalská, 

Mgr. Simota 

 

    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:  ekonomika, technická dokumentace, strojnictví, strojírenská 

technologie, technická mechanika, elektrotechnika, elektrické 

příslušenství, motorová vozidla, technologie, řízení motorových 

vozidel, automobily, opravárenství a technologie, klempířská 

technologie, materiály, odborné kreslení, výrobní zařízení, 

dějiny nábytkové tvorby, dopravní zeměpis, železniční provoz, 

doprava, sdělovací a zabezpečovací technika, osobní přeprava, 

nákladní přeprava, ekonomika, účetnictví, doprava a přeprava  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Rozdělení předmětové komise bylo odsouhlaseno na schůzce předmětové komise, 

která se konala dne 3. září 2014. Komise se sešla 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 

2014/15. Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů byla stanovena 

doporučená literatura.  

V září byli žáci seznámeni s plánovaným průběhem školního roku včetně postupových 

testů, 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. Rovněž byli 

informováni o losování témat závěrečných prací a termínech odevzdání.  

Výuka probíhala dle školních vzdělávacích programů a na jejich základě 

vypracovaných tematických plánů.  



Komise se stejně jako každý rok podílela na úspěšném průběhu státních maturit a 

reprezentovala naši školu na Dnech otevřených dveří. Učitelé se rovněž aktivně zapojili 

v okolí svého bydliště do prezentace naší školy na základních školách, kde se jejich 

vycházející žáci rozhodovali o svém dalším studiu.  

Po dohodě s předsedy jednotlivých komisí byly dokoupeny z Fondu řemesel a služeb 

do zbývajících učeben dataprojektory. V současné době jsou tedy veškeré učebny                                   

na pracovišti Křimice vybaveny kompletní multimediální technikou, díky čemuž je možné 

používat a neustále vylepšovat multimediální přípravy (animace, modely, obrazy, internet, 

atd.), a tím  zvyšovat názornost  i efektivitu výuky. Část finančních prostředků byla použita 

pro odměnění našich nejlepších a nejaktivnějších žáků, čímž jsou do budoucna motivováni i 

ostatní žáci. 

    Ing. Stanislav Janczinský vypracoval v rámci projektu „Praxe hrou“ skripta 

„Technologie oprav motorových vozidel“ jako pomůcku pro snadnější a přehlednější výuku 

předmětů Opravárenství a Technologie. 

 Během školního roku proběhlo jednání o spolupráci se Škoda Auto v Mladé Boleslavi, 

která by měla navazovat na úspěšný projekt Škoda – Bosch – Scania. 

Letošní závěrečné zkoušky proběhly ve všech oborech středního vzdělání s výučním 

listem a ve všech částech (praktické, písemné i ústní) dle Jednotného zadání závěrečných 

zkoušek. Díky tomu je poté možno srovnat výsledky našich žáků s výsledky žáků ostatních 

škol. 

Pro žáky bylo uspořádáno několik odborných exkurzí, navštívili závod Škoda Auto                  

v Mladé Boleslavi, Letiště Václava Havla a rovněž se zúčastnili zájezdu na Autosalon 

Ženeva 2015. 

Za PK OP byl nadále odebírán časopis Automobil revue a Autoexpert. Pro další 

potřeby výuky se i nadále využíval internet s cílem udržovat přípravu žáků stále aktuální 

s ohledem na technologický vývoj v automobilovém průmyslu, jako např. internetový portál 

Autolexikon.net atd. 

Pro výuku předmětů zaměřených na technickou dokumentaci se kromě programu 

AutoCAD nadále používal po obnovení bezplatné licence program ProgeCad. 

Učitelé odborných předmětů spolupracovali s vyučujícími cizích jazyků, aby se žáci 

zdokonalovali v jazykových znalostech z oblasti svého studijního zaměření a rozšířili si tak 

svoji slovní zásobu především o technické výrazy. 

 Ve dnech 1. - 3. dubna 2015 se v prostorách Service Training Center Škoda Auto, a. s. 

Kosmonosy, uskutečnil 21. ročník celostátního finále soutěže Autoopravář Junior 2015 .  

Tato soutěž je určena 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. Naši studenti reprezentující SPŠ dopravní Plzeň a zároveň Plzeňský kraj, se letos 

umístili na vynikajících místech. Ve velké konkurenci obsadil náš autotronik Václav Valečka 

2. místo v kategorii AUTOTRONIK Junior s pouhou ztrátou dvou bodů za absolutním 

vítězem. Rovněž pěkného výsledku dosáhl Jakub Bér, který obsadil 9. místo v kategorii 

AUTOMECHANIK Junior, kterým se udržel v první třetině výsledkové tabulky. 

 

Krajské kolo této soutěže Autoopravář Junior 2015 se konalo 12. února 2015                          

na Střední škole Kralovice, kde naši žáci oboru vzdělání Mechanik – opravář motorových 

vozidel (Automechanik) obsadili 1. místo (Jakub Bér) a 6. místo (Phan Tat Dat). Jako tým 

celkově obsadili rovněž 1. místo.  

 

 

 



5. února  2015 se dva týmy žáků 4. ročníku oboru vzdělání Autotronik zúčastnili 

soutěže Západočeské univerzity "Technická olympiáda Plzeňského kraje", kde úspěšně 

prezentovali svoje teoretické práce, a to „Energeticky soběstačnou zemědělskou jednotku“                  

(4. místo) a „Univerzální transportér Ekomut“ (3. místo). 

Dne 25. února 2015 se na naší škole uskutečnil 8. ročník soutěže "Fiktivní výběrové 

řízení", kde byli úspěšní žáci nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání. Martin Šplíchal 

získal 1. místo v kategorii „dispečer“ a  Martin Šula 2. místo v kategorii „logistik firmy“. 

5. března 2015 se naši žáci zúčastnili krajského kola soutěže ENERSOL 2015, která 

je tematicky zaměřena na úspory energií, obnovitelné zdroje a snižování emisí v dopravě. 

Naši autotronici ze třídy AT4A se umístili ve své kategorii s projektem "Soběstačná jednotka 

s ekologickými zdroji energie" na 2. místě a touto prací předvedli, že mají množství znalostí 

nejen z problematiky současného automobilového odvětví, ale že chápou i důležitost 

využívání obnovitelných zdrojů energie, které se i do automobilového průmyslu postupně 

začínají zavádět.  

V letošním školním roce jsme opět úspěšně pokračovali na zkušebních postupových 

pololetních testech z odborných předmětů, aby bylo možné mezi sebou co nejlépe porovnat 

studijní výsledky jednotlivých ročníků a oborů. Po společném vyhodnocení i na základě 

výsledků testů z odborného výcviku tak máme možnost získat ucelenější představu                               

o znalostech žáků. Tyto výsledky nám pak souhrnně umožňují zjistit, kde mají žáci určité 

mezery a co je tedy nutné společně doplnit. 

   Učitelé teorie a odborného výcviku tak neustále pracují na zlepšování souběhu 

teoretického a praktického vyučování, aby jednotlivé poznatky na sebe co nejlépe navazovaly, 

vzájemně se doplňovaly a byly pro žáky srozumitelnější. I nadále spolupracují učitelé ODV a 

teorie při přípravě na maturitní i závěrečné zkoušky a různé soutěže. 

 

 

6.7.   Charitativní akce školy 

 

6.7.1.  Světluška 

 
První charitativní akcí ve školním roce 2014/2015 byla „Světluška“. 12. ročníku se    

ve dnech  10. - 11. září 2014 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 a 

přislíbil účast v dalším ročníku..  

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. Květinový den 
 

Ve středu 13. května 2015 třída MPP3 (obor vzdělání Mechanizace a služby, 

zaměření požární prevence)  se svojí třídní učitelkou Mgr. Jiřinou Duškovou prodala ve své 

škole a v jejím blízkém okolí 600 ks žlutých kytiček a vybrala tak 14 034 Kč. Žáci prodávali 

kytičky rádi, protože věděli, že jde o dobrou věc. Byli mile překvapeni vstřícností lidí, kteří si 

kytičky kupovali. Někteří si koupili i více kytiček, třeba pět kusů za stokorunu. Prodávající 

žáci si často vyslechli i příběhy lidí, kteří si koupili kytičku, protože měli rakovinu, ale již se 

vyléčili.  

Hlavním cílem Květinového dne, organizovaného občanským sdružením Ligou                      

proti rakovině, je získání 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. 

 

 

6.7.3. Sběr plastových víček 

 
Všichni neustále sbírají víčka od PET lahví. Důvod je jasný – alespoň trochu pomoci 

někomu, kdo to potřebuje. 

Protože naše škola nabízí mimo jiné obor vzdělání Mechanizace a služby, zaměření 

Ekologie, napadlo nás tedy spojit dohromady výuku, zapojit co nejvíce žáků a učitelů a trochu 

pomoct dobré věci. Nebylo zase tak těžké náš nápad realizovat. Patříme k největším středním 

školám v Plzni – hodně žáků znamená hodně PET lahví, tedy hodně víček. 

Teď ještě najít toho potřebného. Při hledání na internetu jsme náhodou narazili                       

na pětiletého Honzíka ze Sokolova (viz http://www.pomocprohonzika.cz). Chlapec trpí                    

od narození postižením mozku, které mu způsobuje vážné pohybové problémy. 

Honzíkovi rodiče na svých webových stránkách poskytli dost informací pro to, aby 

bylo naše rozhodnutí jednoznačné. Víčka od PET lahví sbírají již dlouho. Za peníze získané 

z výkupny víček mohou svému synovi uhradit část nákladné léčby a rehabilitace. 

Naše akce začala v září 2014. Získali jsme pro svůj nápad některé žáky i učitele. 

Vedení školy vyčlenilo volný prostor pro samotný sběr. Do února 2015 se nám podařilo 

nashromáždit přes 20 velkých pytlů, odhadem 300 kilogramů. 

25. března 2015 se v Sokolově osobně s Honzíkovým otcem setkal Mgr. Robert Pecko 

a předal víčka, jejichž bezplatný odvoz zajistila Mgr. Blanka Felegy ve spolupráci s Českými 

drahami. Ty nám nabídly i bezplatné uložení v prostorách sokolovského nádraží. A protože 

Honza je přece jenom ještě malý kluk, přidali jsme i parádní auto, se kterým si pohraje víc 

než se samotnými víčky. Dárek dostala i jeho malá sestřička, protože také ona si zaslouží 

malou odměnu za to, jak pohání brášku k větším výkonům. 

Vůbec jsme neměli představu, kolik peněz lze sběrem víček získat. Honzíkův táta 

prozradil, že za kilogram víček lze dostat maximálně sedm korun. Proto nás při osobním 

setkání zamrzelo, že se nepodařilo nashromáždit víček víc. Částka, kterou rodiče za naše 

víčka získají, je zanedbatelná ve srovnání s tím, jak finančně náročná je Honzíkova léčba.  

To nás vede k tomu, že budeme ve sběru pokračovat dál. Budeme moc rádi, pokud se k nám 

přidají další lidé, žáci či kolegové. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že i naše malá pomoc 

smysl má.  

            Organizaci sběru víček ve škole zajišťuje Mgr. Robert Pecko a Mgr. Lukáš Feřt. 

 

 

 



Závěr – zhodnocení školního roku 2014/2015 
 

V závěru naší zprávy mi dovolte, abych vyzdvihl nejvýznamnější úspěchy našich žáků 

a zaměstnanců školy za hodnocené období. 

Naši učitelé všestranně podporují a organizují akce, které vedou nadané žáky 

k dosažení úspěchů v soutěžích, k získávání sebedůvěry a propagaci dobrého jména naší školy 

na veřejnosti. Toto potvrzuje účast našich žáků v Středoškolské odborné činnosti, kde několik 

prací postoupilo do krajského kola. Velmi si ceníme úspěchu našeho žáka Václava Valečky, 

který se umístil na 2. místě v celostátní soutěži Autoopravář roku v kategorii Autotronik. 

Potěšilo nás i 1. místo naší fiktivní firmy v soutěži o nejlepší prezentaci na mezinárodním 

veletrhu fiktivních firem v Praze. Hezký je úspěch žákyně Nikol Petříkové, která zvítězila v 5. 

ročníku soutěže TFA - železný hasič v kategorii středoškolských žákyň. V  kategorii ženy 

obsadila cenné 3. místo. 

Potěší i získání ocenění Zelená škola Plzeňského kraje získané na základě vykázané 

činnosti v oblasti EVVO s finanční odměnou 3.000 Kč. 

Chválíme Ing. Radku Smětákovou a předmětovou komisi dopravních předmětů                     

za organizaci 2. ročníku celostátní dopravně logistické soutěže PR-DO-LOG 2015. Vážíme si  

našich žáků oceněných v oblasti logistických vědomostí. 

Ani sportovci, kteří reprezentovali  naši školu, se nedali zahanbit a získali několik 

významných úspěchů. Například se umístili na 9. místě v celorepublikovém turnaji 

v basketbalu 3 x 3. Fotbalisté postoupili do celostátního kola o pohár Josefa Masopusta. 

Potěšilo 3. místo chlapců v republikovém finále soutěže ve florbalu a v téže soutěži 4. místo 

děvčat. Úspěch slavilo i mužstvo fotbalistů, které se v soutěži o Pohár hejtmana Plzeňského 

kraje umístilo na 2. místě, basketbalové mužstvo v téže soutěži získalo rovněž 2. místo.                        

V celkovém hodnocení  této soutěže se naše škola umístila na 4. místě v Plzeňském kraji. 

Velkou radost nám připravili zaměstnanci naší kuchyně pod vedením pana Miloslava 

Martínka, kteří v celostátní soutěži o přípravu nejlepšího obědu v roce 2015 ve školní jídelně 

obsadili z 89 zúčastněných krásné 3. místo a navíc připravili nejlepší moučník. 

Jsem rád, že na úplný závěr mohu konstatovat, že cíle stanovené pro školní rok 

2014/2015 jsme zvládli úspěšně a škola 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:         9. října 2015 

Datum projednání ve Radě školy:     13. října 2015 

 

 



Výroční zpráva o hospodaření školy 

 
A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 

 
a) příjmy za rok 2014 (v tis. Kč): 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 73058  73058  

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 za rok 2014 (v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 15314   15314  

Neinvestiční 106110 5032 111142 

z toho:    

- přímé náklady 73058 2701 75759 
     na platy vč. UZ 33034,33049,33051,33052 52782  1592 54374 
     ostatní osobní náklady 466  434 900 
     zákonné odvody + FKSP 18622 659 19281 
     náklady na náhrady za nemoc 164 10 174 
     náklady na učeb.pomůcky a učebnice 12  12 
     přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. zaměst.) 1012 6 1018 

 - provozní náklady 33052 2331 35383 

     energie vč. stočného 9019 1238 10257 

     opravy a údržba nemovitého majetku 1463 13 1476 

     odpisy majetku 4327 44 4371 

     ostatní náklady    15207 1036 16243 

     náklady na projekty financované z EU 3036  3036 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2014 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním 8,414.030,77 941.288,82 9,355.319,59 

Daň    

HV po zdanění 8,414.030,77 941.288,82 9,355.319,59 

 

 

 

 

 



Zdůvodnění hospodářského výsledku - zisku  za rok 2014 

 

Zisk dosažený za r. 2014 ve výši 9,355.319,59 Kč byl ovlivněn poskytnutím provozního 

příspěvku od zřizovatele na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně                                 

při administrativním pochybení ve výběrovém řízení na akci „Zateplení Křimice“. Předpis 

odvodu za porušení rozpočtové kázně způsobil v roce 2013 ztrátu ve výši   26,565.815,23 Kč, 

v roce 2014 vyhovělo GFŘ  prostřednictvím FÚ pro Plzeňský kraj naší žádosti o snížení 

odvodu a tento předpis odvodu za porušení rozpočtové kázně byl snížen  o 20,703.313,00 Kč. 

Na základě nového platebního výměru FÚ pro Plzeňský kraj byla ztráta předchozího roku 

opravena prostřednictvím účtu 408-Opravy minulých období  na částku 5,862,502,23 Kč. 

Tato nově zjištěná výše ztráty za rok 2013 bude uhrazena ze zisku roku 2014 a zbývající část 

zisku ve výši 3,492.817,36 Kč se rozdělí do fondů organizace. 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

492.817,28 3,000.000,08 3,492.817,36 

 

 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2014 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 7.669,47 8.445,95 12,49 12,49 
 

 

FKSP- č. účtu 412 
Nesplacený zůstatek 

půjček z FKSP 

Stav finančních 

prostředků na účtu 
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  
Výkaz „Rozvaha“ 

  B.II. ř. 10  
Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  
 

1 2 3 (sl.l – sl.2) – sl.3 

234,71 0 203,88 -30,83 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2014 (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 

             

841.343,38 403.632,52 243.734,36   193.976,50 0 

 

 

 



g) plnění závazných ukazatelů za rok 2014 (v Kč): 
 

 

Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 191,54 184,87 6,67 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. programů 

(UZ 33034, 33049, 33051, 33052) 
52781638 52781638 0 

mzdové prostředky – OON  466000 466000 0 

ostatní NIV vč. rozvojových programů  

(UZ33034, 33049, 33051, 33052) 
19810469 19810469 0 

 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2014 (v Kč): 
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

Vedoucích pracovníků 3 3460 

v oblasti cizích jazyků 3 1880 

k prohloubení odbornosti 29 59710 

Celkem 35 65050  

 

 

ch)  dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2014 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33034 podzimní maturity 88637  85661  2976  

UZ 33049 na podporu odbor.vzdělávání  428537 428537 0 

UZ 33051 zvýšení platů ped. pracovníků   114009 114009 0 

UZ 33052 zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství 
412900 412900  

Celkem 1044083 1041107 2976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2014 16,923838,82           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           4,706.676,30     

 ID zřizovatel Tester Bosch a osobní automobil                  898.052,00 

  ID zřizovatel vícepráce kotelna Křimice      355.000,00     

  ID Projekt Praxe hrou 100.000,00 

 Zdroje celkem       22,983.567,12     

2. Čerpání      

416.02 na nákup DHM  1,094.740,00     

 416.03 opravy budov                             233.531,28     

416.04 TH budov  91.252,10     

416.05 
 

Odvod invest. prostředků zřizovateli 7,983.551,00     

416.08 Rekonstrukci.plynové kotelny Křimice  3,062.979,50      

416.13 ID Proj. Praxe hrou hydraul. zvedák  94.670,00 

 Čerpání celkem   15,314.472,88     

3. Zůstatek  k 31. 12. 2014  7,669.472,24        

         Zdroje krytí účtu 416  

 Stav finančních prostředků na ú. 241.26 8,445.954,24 

   

 Rozdíl – neuhrazené investiční faktury 776.482,00 

 

 

 

V roce 2014  bylo celkem vyčerpáno za 15,314.472,88 Kč investičních prostředků z toho činil 

odvod zřizovateli 7,983.551,00 Kč. O tuto částku nám byl následně zřizovatelem navýšen 

provozní příspěvek, který byl použit na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové 

kázně, ke kterému došlo v průběhu realizace projektu „zateplení Křimice“.  

 

Na zrealizované investiční akce tj. technické zhodnocení budov, opravy budov a pořízení 

investičního majetku bylo vynaloženo 7,330.921,88 Kč. 

 

Z  vlastních zdrojů investičního fondu byly použity investiční prostředky ve výši  

1,044.908,88 Kč a z investiční dotace od zřizovatele bylo čerpáno 6,286.013,00 Kč                               

na dokončení rekonstrukce plynové kotelny v Křimicích,  nákup vybavení pro výuku a 

osobního automobilu pro autoškolu.   

 

 

B. Informace o výsledcích kontrol  

Výsledky kontrol a inspekcí ČŠI v roce 2014/15 jsou uvedeny v kapitole 5. 

 

C.  Kopie účetních výkazů         

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2014 u příspěvkové organizace zřízené krajem  

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz nákladů a výnosů). 


