
 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, 

Plzeň, Karlovarská 99 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zpráva o činnosti organizace řízené 

Plzeňským krajem 
 

za rok 2015/2016 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Vážení přátelé,  

 

zaměstnanci a žáci Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 

Vám předkládají výroční zprávu za školní rok 2015/16, která je zrcadlem jejich 

společného úsilí k dosažení stanovených cílů ve vzdělání a společenském životě 

naší školy. 

V uplynulém školním roce se zaměstnanci naší školy úspěšně podíleli                   

na plnění úkolů vyplývajících z evropských projektů podpořených v rámci ROP 

JZ, ESF, ERDF, OPVK, ŽP, které jsou již ve fázi udržitelnosti. V září 2015 byl 

úspěšně realizován projekt Výzva 56 též s finanční podporou EU týkající se 

pobytu žáků a pedagogů v zahraničí. Studijní pobyty ve Francii, konkrétně 

v Cannes a pak v Londýně, přinesly žákům a pedagogům nezapomenutelné 

zážitky a poznání, včetně možnosti zdokonalování se v jazycích obou zemí. 

V jednotlivých zprávách předmětových komisí se dočtete, jak naši žáci 

reprezentovali školu v různých odborných, sportovních a společenských  

soutěžích, v řadě případů postoupili do krajských i celostátních kol. Při plnění 

úkolů v jednotlivých soutěžích prokázali své znalosti a odborné praktické 

dovednosti ve svém oboru. 

Potěšilo nás i první místo, které získala naše škola v Plzeňském kraji, 

v hodnocení hlasovací akce „Střední roku 2016“ vyhlášené Asociací studentů. 

Chválíme zaměstnance naší kuchyně, kteří se pod vedením vedoucího 

stravování pana Miloslava Martínka v roce 2016 opět probojovali                                

do celostátního kola soutěže o přípravu nejlepšího oběda ve školní jídelně. Svým 

uměním dosáhli na čtvrté místo z deseti soutěžících stravovacích zařízení. 

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 dalších úspěchů a zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy  

 



 

I.    Zpráva o činnosti organizace 
 

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

 

1.      Charakteristika školy 
 

1.1.    Název organizace 

 
          Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:   Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

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

 

Zřizovatel:  Plzeňský kraj 

Právní forma:  Kraj, IČ 70890366 

Adresa:   Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 

IZO:    610100530 

IČ:    69457930     

 

 

1.2.     Kontakty 

 

1.2.1.  Ředitel školy 

 
   Ing. Jiří Svoboda, Farní 346, 332 09 Štěnovice 
 

1.2.2.  Zástupci ředitele 

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

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

   Ing. Jaroslav Kašpar tel:. 377 822 314 

   Ing. Vladimír Baxa  tel.: 603 510 400 

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

 

telefon:   377 520 253, 377 822 310 

fax:         377 532 431, 377 444 869 

 

e-mail:     dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

www stránky: www.dopskopl.cz 
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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:  

 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. až 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  (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 

 

 

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

 

1. 23-61-H/01 Autolakýrník 

2. 23-68-H/01        Mechanik opravář motorových vozidel 

3. 37-52-H/01 Železničář (1., 3. ročník) 

4. 23-55-H/02 Karosář (1., 3. ročník) 

 

Nástavbový obor vzdělávání zakončený  maturitní zkouškou  (1. – 2. ročník) 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Přehled tříd: 

 
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, MD2, DP3, 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, MD2, MPP2, MEK3, MPP3, MEK4, MPP4 

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, AT3, AT4A, AT4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2011 (od 1. 9. 2015) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

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

 

 

Třídy: A1A, AZ1, A2A, A2B, A3A, AL3, A3C 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2013 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného na základě 

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

 

 

Třídy: KL1, KLZ2  

Obor vzdělání s výučním listem:  

KAROSÁŘ 23–55–H/02  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2013 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě 

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

 

 

 

 

 



Třídy: KL1, KLZ2, AL3, L3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 20013 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě 

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

 

 

Třídy: AZ1, KLZ2 

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: N1A, N1B, 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 2 080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1 700 

 

 

 

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 2 080 1087 1087 0 142 96 

DM 819 485 132 353 35 22 

Školní jídelna 1 700 1454 622 602   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. 

2015 

k 

30.6. 

2016 

k 

30.9. 

2015 

k 

30.6. 

2016 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 168 158 168 158 7,50 22,40 

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

                    opravy vozidel 
98 90 98 90 3,50 28,00 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 313 302 313 302 12,00 26,08 

39-41-L/01  Autotronik 132 130 132 130 5,00 26,40 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
204 186 204 186 6,51 31,33 

23-55-H/02  Karosář 29 26 29 26 0,90 32,22 

23-61-H/01  Autolakýrník 53 45 53 45 2,31 22,94 

33-59-H/01  Čalouník 0 0 0 0 0,00 0,00 

37-52-H/01  Železničář 8 8 8 8 0,28 2,85 

64-41-L/51  Podnikání 82 72 82 72 3,00 27,33 

celkem  1087 1017 1087 1017 41 26,51 

  

*    počet tříd uveden k 30. 9. 2015 

**  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2015 

 

 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2016) 
 

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 

198/186 127/118 82/45 25 121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.   Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Ped.pracov- 

ník – číslo        

   Pracovní zařazení, 

           funkce 
 Úvazek 

 

        Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor 

                       aprobace, DPS 

 

Věk 

Roků 

pedag. 

praxe 

7011 ředitel školy 1.000 VŠ, prov. a ekonom.želez.dopr., DPS 68              35 

7033 zástupce ředitele 1.000 VŠ, ekon.dopravy a spojů, DPS 50 21 

403 zástupce ředitele 1.000 VŠ, stroje a zařízení, DPS 55 28 

13003 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF, MAT,TEV 68 43 

602 zástupce ředitele 1.000 VŠ, elektrotech., DPS 59 32 

20001 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF,učitelství odb.předm. 63 38 

12627 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,DEJ 50 26 

7025 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ČJ, NJ 42 10 

307 učitel  VVP 1.000 VŠ, PF – ČJ,ON 41 14 

13514 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, CJL,OBN 49 23 

28288 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik.ekonom. 57 32 

256 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,CHEM, NEJ 56 23 

7009 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,ZEM,ANJ 56 28 

373 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, M, F 34 8 

7017 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN 60 34 

438 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN, studium vých.poradců 52 21 

15136 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,NEJ 63 37 

10308 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,FYZ 46 20 

10001 učitel VVP 1.000 VŠ-PF obchod,služby 40 18 

7041 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,AJN pro 2 st.ZŠ 41 16 

506 učitel VVP. 0,810 VŠ-FAV-Ma, VŠ-PF, Ma-Che 31 3 

305 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, AJ-NJ 40 10 

352 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,CJ,AJ 32 9 

7037 učitel VVP 0,286 VŠ-PF, RUJ, ZEM, st.zk. NEJ 55 26 

12630 učitel VVP 0,571 VŠ-PF,RJ,D,FJ 50 26 

7062 učitel VVP 0,762 VŠ-PF,RUJ,TV,NEJ pro 2.st.ZŠ 60 30 

527 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, ČJ, OBN, AJ 33 3 

10092 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, zákl.tech. 54 24 

338 učitel  VVP 1.000 VŠ-PF,RJ,D, AJ 52 19 

436 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, informatika, geografie 31 5 

401 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, FY,VYP 37 13 

7022 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, OBN, TEV 49 23 

12283 učitel VVP 0,619 VŠ-PF, TEV, geografie 65 40 

10310 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,NEJ 51 21 

7003 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,OBN,ZČU-stu.metod.prevence 56 29 

411 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, FYZ 60 32 

10125 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ZT,MAT 54 28 

7036 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, st.zk. ANJ 51 23 

332 učitel VVP 1.000 VŠ-FF ZČU, politologie, DPS 35 9 

7051 učitel VVP 0,952 VŠ-PF ZČU, NEJ pro 2.st.ZŠ 40 8 

457 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření  o ANJ 55 29 

10143 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,TEV,ANJ 58 33 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,DEJ,NEJ 49 23 

432 učitel VVP 1.000 VŠ, silnoproud.elektrotech., DPS 49 24 

308 učitel  VVP 0,857 VŠ, UK – TV  59 28 

10933 učitel VVP 1.000 VŠ, PF, TV,OV,ZČUstud.pro vých.poradce 52 25 

302 učitel odb.předm. 1 000 VŠ-ekonom. a říz.stroj.výroby, DPS 54 27 

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

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 hod 
51 23 

7016 učitel odb.předm. 0,476 VŠ, vojenská-prov.kol.a pás.techn., DPS 57 29 

7063 učitel odb.předm. 0,714 VŠ, VŠSE-stroj.technolog., DPS 64 28 



10840 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, vojenská-tank.a automobilní, DPS 54 28 

454 učitel odb.předm. 1.000 VŠ,strojír.technologie, ČVÚT-ped.způsob. 53 12 

430 učitel odb.předm. 0,905 VŠ,strojír.technologie, DPS 54 6 

458 učitel odb.předm. 1,000 Bc., ekonomika terciární sféry, DPS 42 13 

106 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír.technologie, DPS 60 33 

393 učitel odb.předm. 1.000 VŠ,řízení ženijní zabezp.boje, DPS 53 17 

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

EVVO 
58 29 

7029 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír.technologie, DPS 52 24 

252 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, Agroekologie, DPS 47 16 

13550 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon.dopr. a spojů, DPS 60 36 

407 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, stojír.technologie, DPS 60 32 

7060 učitel odb.předm. 1.000 VŠ-zeměd.-fytotech. 62 21 

312         učitel odb.předm. 1.000 VŠ, techn. PO 72 43 

513 učitel odb.pedm. 0,952 Vš, ekon. a řízení stroj.výroby, DPS 46 11 

7057        učitel odb.předm. 0,238 VŠ, zabezp. A ozn. Tech. V dopravě, DPS 76 47 

12631 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, ekon. A řízení strojírenství, DPS 54 29 

13151 učitel odb.předm. 1.000  VŠ, oznam. A zabezp.tech., DPS 56 31 

273 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. Zeměděl.,  DPS 58 27 

336 učitel odb.předm. 0,905 USO, SPŠ stroj.,  DPS 61 25 

10311 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon.siln. a měst.dopr., DPS 49 20 

10300 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS 63 38 

30656 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. Zeměděl.,DPS 58 32 

13464 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom.želez.dopr., DPS 52 27 

7032 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír. Technologie, DPS 58 29 

23013      učitel odb.předm. 0,143 VŠ, mech.zeměděl., DPS 70 45 

7010 učitel odb.předm. 1.000 VŠ-PF, MAT,FYZ 54 29 

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

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 h. 
44 21 

7038 učitel odb.předm. 1.000 ÚSO- SPŠ keramická, DPS 56 29 

13517 učitel odb.předm. 0,333 VŠ, tepel. A jaderné stroje, DPS 58 34 

7059 učitel odb.předm. 0,381 VŠ, letecký pilot,DPS 57 33 

34323 učitel odb.předm. 0,286 VS-PF, F, VT 42 22 

7020 učitel odb.předm. 0,524 VŠ, strojír.technologie, DPS 51 24 

315 učitel prakt.vyuč. 0,352 ÚSO, provoz automobil.dopr., DPS 65 35 

18418 učitel prakt.vyuč. 0,375 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 67 32 

18418 učitel prakt.vyuč. 0,239 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 67 48 

203        učitel prakt.vyuč. 0,313 ÚSO, DPS 69 46 

13518 učitel prakt.vyuč. 1,000 ÚSV, VOB-automech., DPS 67 43 

28427 učitel prakt.vyuč. 1,000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 59 37 

29249 učitel prakt.vyuč. 0,625 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 59 36 

29249 učitel prakt.vyuč. 0,639 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 59 36 

7060 učitel prakt.vyuč. 0,287 VŠ-zeměd.-fytotech., DPS 62 21 

465 učiel prakt.vyuč. 0,627 VŠ-PF, FY,základy techniky 48 5 

30656 učitel prakt.vyuč. 0,361 VŠ, mech. Zeměděl.,DPS 58 31 

13334 učitel prakt.vyuč. 0,125 ÚSO, strojír..,VOB, DPS 69 46 

13517 učitel prakt.vyuč. 1,000 VŠ, tepel. A jaderné stroje, DPS 58 34 

112 vedoucí učitel OV 1.000 ÚSO, VOP, DPS 50 29 

141 učitel OV 1.000 ÚSO,VOB,DPS 60 40 

7104       učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 69 41 

135 učitel OV 1.000 ÚSO,automob.,VOB,DPS 65 44 

203        učitel OV 0,500 ÚSO, DPS 69 46 

420 učitel OV 1,000 USO, SPŠD,VOB-klempíř,lakýrník, DPS 28 6 

363 učitel OV 1.000 USO, SPŠ dopr., DPS 29 8 

143 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 61 40 

669 učitel OV 1.000 VŠ-Bc.,diagn.silnič. voz.ÚSO,VOB, DPS 43 22 

488 učitel OV 1,000 USO, VOB 55 34 

351 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 55 36 



7107 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 63 39 

7110 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 58 34 

7114 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 48 27 

7116 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 60 23 

7117 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 57 34 

13334 učitel OV 0,300 ÚSO, strojír.,VOB, DPS 69 46 

28878 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 50 31 

507 vychovatel 1,000 USO, DPS pro ped.volného času 38 4 

20007 vychovatel 1.000 ÚSO, telekom. Technika, DPS 48 10 

515 vychovatel 1,000 VŠ-Bc., Specializace v pedagogice 53 14 

7153       vychovatel 0,500 ÚSO,  ekonom.,DPS 66 22 

412 vychovatel 1,000 VŠ-PF,CJ 33 6 

20002     vychovatel 0,500 ÚSO, zdravot.,DPS 65 34 

495 vychovatel 1,000 USO, DPS vychovatelství 26 1 

7157 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 62 42 

7282 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO, chovatel., DPS 53 13 

7277 vychovatel 1.000 ÚSO, sociál.právní, DPS 59 12 

360 vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 51 26 

7279 vychovatel 1.000 VŠ-Bc, sociál.právní,  DPS 56 28 

7162 vychovatel 0,500 USO, DPS vychovatelství 67 27 

413 vedoucí vychovatel 1,000 USO, DPS vychovatelství 52 10 

526 vychovatel 1,000 VŠ-Bc. Specializace v pedagogice 58 19 

7074 vychovatel 1.000 ÚSO, oděvnic.,  DPS 58 15 

7166 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 53 34 

532 asistent pedagoga 1.000 USO, PF-vychovatelství 63 38 

353 asistent pedagoga 1.000 USO, DPS 22 0 

7071 asistent pedagoga 1.000 US prodavačka, DPS 65 26 

285 asistent pedagoga 1.000 USO, DPS 56 11 

 

 

 

 

 

2.2.   Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 
 
 
 

  
 
    

Oblast vzdělávání Počet akcí 
Počet 

pracovníků 
Náklady (Kč) 

Vedoucích pracovníků (ředitel, zástupci) 1 1 1 800 

V oblasti cizích jazyků 2 5 2 250 

K prohloubení odbornosti (vychovatelé) 4 8 4 740 

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 6 11 48 266 

K prohloubení odbornosti (učitelé) 52  29 72 987 

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 3 1 1 700 

Celkem 68 55 131 743 



 

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 428 46 516 42 

*  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 

úspěšných 

absolventů 

celkem 

Podali přihlášku 

na VŠ 

Podali přihlášku 

na VOŠ 

 

Podali přihlášku 

na 

jiný typ školy 

 

 

Nepodali 

přihlášku 

na žádnou školu 

139 27 9 23 80 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

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

včetně NS 

65 19 

 

 

 

 
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 19 12 36 0 1,00  

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
102 21 139 16 3,00  

41-45-M/01 Mechanizace a služby 40 10 56 6 1,00  

39-41-L/01  Autotronik 46 2 48 0 1,00  

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
112 0 74 20 2,00  

23-55-H/02  Karosář 29 29 29 0 1,00  

23-61-H/01  Autolakýrník 22 22 22 0 0,50 ** 
33-59-H/01  Čalouník 7 1 11 0 0,50 ** 

37-52-H/01  Železničář 6 0 0 0 0,00  
64-41-L/51   Podnikání 45 0 45 0 1,00  

celkem 428 46 460 42 11,00  



4.       Výsledky výchovy a vzdělávání   

   

4.1. Prospěch žáků  
  

Prospěch žáků celkem 

(včetně závěrečných ročníků) 

Počet žáků 

1. pololetí 
% 

Počet žáků 

2. pololetí 
% 

Žáci celkem     1 054 100,00 1 003 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 16 1,51 25 2,49 

Prospěli 640 60,72 870 86,74 

Neprospěli 350 33,20 108 10,77 

Nehodnoceni 52 4,93 0 0,00 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0,00 0 0,00 

Neklasifikováni 0 0,00 0 0,00 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(včetně přerušení studia) 
51 4,83 54 5,38 

 

 

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 
30 1 25 4 12 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
77 4 63 10 24 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
20 0 16 4 7 

39-41-L/01 Autotronik 39 0 23 16 2 

64-41-L/51 Podnikání 23 0 7 16 1 

Celkem 189 5 134 50 46 

Závěrečná zkouška      
23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
72 1 50 21 15 

23-55-H/02  Karosář 0 0 0 0 0 

37-52-H/01  Železničář 0 0 0 0 0 

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

Autolakýrník 
14 0 14 0 0 

Celkem 86 1 64 21 34 



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. 1 054 80 030 75,92 3 761 3,56 42 17 

2. 1 003 80 636 80,39 3 242 3,23 48 25 

 

 

4.4.   Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Mentálně postižení 0 0 

Sluchové postižení 2 
2. ročník - 1 

4. ročník - 1 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S více vadami 0 0 

S vývojovými poruchami učení 36 

1. ročník - 14 

2. ročník -   8 

3. ročník -   8 

           4. ročník -   6 

S vývojovými  poruchami chování 3 

           1. ročník -   1 

           2. ročník -   1 

           4. ročník -   1 

Autisté 0 0 

Celkem 41* 
* Počet integrovaných žáků k 30. 6. 2016 

 
4.5.    Hodnocení výsledků výchovného poradenství a koordinátorů 

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

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

poradenské. Práce výchovného poradce byla v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 

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

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

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

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

vyučující upozorněni. S náplní práce výchovného poradce byli žáci seznámeni 

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 pedagogicko-psychologické poradně, a byla jim 

diagnostikována vývojová porucha učení nebo porucha pozornosti, byla věnována zvýšená 

pozornost. V letošním školním roce to bylo 38 žáků. Z toho 22 žáků se vzdělávalo podle 

individuálního vzdělávacího plánu a 3 žáci podle plánu pedagogické podpory (žáci se 

sociokulturním znevýhodněním – odlišností mateřského jazyka). Sledovala jsem jejich 

prospěch a dodržování doporučení pedagogicko-psychologické poradny pro práci s těmito 

žáky. V listopadu a v dubnu proběhla revize individuálních vzdělávacích plánů se zástupci 

z PPP SPC. 

 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 vzdělání.  

 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.  

Probíhaly individuální konzultace s žáky při výběru vysoké školy a 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. Se žáky 4. ročníků jsme rovněž navštívili „Přeshraniční burzu 

práce“. 

  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 žáci neví, jak se 

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 2015/16, s přihlédnutím k platným vyhláškám, školnímu řádu atd. 

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

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

zařízeních. Byly obnoveny nástěnky, kde mohou žáci 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 7. 9. 2015. 

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.  

 

 

 



 

Ve školním roce 2015/16 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 bude kolegy názorně ukázáno, jak 

se bránit případným útokům.  

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

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

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

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

příčinami dopravních nehod a podobně. 

              Ve spolupráci s hnutím Proud proběhly ve 3. ročnících  tzv. Duhové semináře, které 

nabízejí pohled na život LGBT lidí v Česku i ve světě. Poukazují na základní principy 

fungování společnosti – její hodnoty, normy, bojují s předsudky, zejména homofóbií. 

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

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

azylového řízení – „Cizinci a my“. 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. 

             Žáci naší školy se rovněž zapojili do akce Kraje pro bezpečný internet. 

             Během školního roku jsem se zúčastnila několika setkání metodiků prevence                     

v Pedagogicko-psychologické poradně Plzeň. Přínosné bylo zejména setkání  metodiků                         

s pracovníky OSPOD a Policií ČR, kde jsme řešili společný postup při řešení problémových 

dětí. Zúčastnila jsem se semináře „Řešení výchovných problémů“ pořádaného organizací 

Společně k bezpečí, který vedla Mgr. Michaela Veselá. 

I v tomto školním roce 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.  

           V následujícím školním roce bych ráda využila některé osvědčené lektory nebo 

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

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

jednotlivých subjektů. 

 
             

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

 
A. Výchovné poradenství 

 Výchovné poradenství v místě poskytovaného vzdělání SPŠ dopravní  v Křimicích 

bylo poskytováno v pěti studijních třídách autotroniků (1. až  4. ročník),  ve třech třídách 

nástavbového studia oboru  vzdělání Podnikání a v deseti třídách oborů vzdělání s výučním 

listem, celkem 18 tříd s celkovým počtem 506 žáků, z celkového počtu bylo 38 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 

2015/16 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, a v končících ročnících byly zadány hodnotící dotazníky zaměřené                      

na teoretickou výuku i odborný výcvik. Získané informace byly a budou 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  4. 11. 2015 a 30. 3. 2016. 

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 19 žáků individuální vzdělávací plán a dalších 

22 žáků bylo zohledněno na základě toho, že doložili vyšetření z Pedagogicko–psychologické 

poradny. Ve třech případech probíhaly opakované konzultace s poradnou, s žáky a rodiči, 

protože se vyskytly studijní potíže. Dalších 11 žáků vyžadovalo opakované konzultace 

z důvodu osobních problémů, ve dvou případech byla nutná další odborná pomoc.  

 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 19  žáků. 

Druhým nejčastějším důvodem správních řízení bylo používání mobilu při výuce – 

osm případů, pět podmíněných vyloučení bylo z důvodu kouření, čtyři za slovní                          

napadení učitele, tři za jiná závažná porušení školního řádu a tři správní řízení                                             

ve věci vyloučení ze studia byla z důvodu neomluvené absence.                                                        

Celkem proběhlo ve školním roce 35 správních řízení s následným podmíněným 

vyloučení nebo vyloučením ze studia. V některých případech se projednávalo současně více 

přestupků proti školnímu řádu. 



c) specifické oblasti práce 

 Prolínají se s prací metodika prevence a jsou sledovány projevy zneužívání 

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

d) kariérové poradenství 

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

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

při změnách oboru vzdělání. 

 Další jeho část tvoří poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání                  

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

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

v lednu besedy. 

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

přestupovali na jinou školu. 

Pro absolventy oborů vzdělání 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 a 

žáci se zúčastnili Veletrhu práce a vzdělávání. 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 AT4A  a AT4B, obor vzdělání Autotronik, besed                  

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

listem: A3A, AL3, A3C. 

 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 30. 9. 2015, setkání zástupců ZŠ a 

SŠ na Úřadu práce dne 13. 10. 2015 a další vzdělávání na třech odborných seminářích:              

19. 11. 2015 Hledám práci, vím jak na to, 8. 12. 2015 Scio - národní srovnávací zkouška a                            

16. 5. 2016  Společně najít řešení - výchovné problémy a poruchy chování. 

 

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 setkání metodiků 

prevence v Pedagogicko-psychologické poradně Plzeň, kde byly představeny novinky 

v oblasti prevence, ve dnech 22. 10. 2015 a 6. 4. 2016. 

 Ve škole je vypracovaná Školní preventivní strategie, která vymezuje 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 proběhlo několik aktivit: 14. 9. 2015 beseda 

s Petrem Koukalem, zaměřená na prevenci nádorového onemocnění, které se zúčastnili žáci 

prvních ročníků; 12. 11. 2015 pořad The Action, který varuje před nebezpečím úrazů 

v dopravě a je určen začínajícím řidičům, proběhl za účasti tříd: AZ1, A2B, KLZ2, A3C, 

AL3, AT1, AT3, AT4A, AT4B. V březnu 2016 proběhly ve druhých ročnících besedy 

pořádané Multikulturním centrem Praha, které byly zaměřené na rasové předsudky hlavně 

vůči romským spoluobčanům. 

Během března, dubna a května probíhaly oblíbené besedy s mluvčí Policie ČR na téma 

silniční zákon a bezpečnost v dopravě, těch se zúčastnily třídy: AT4B, AT4A, AT3, A3C, 

A3A, AL3.  

 

 

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

           sítě Ing. Jana Princla – Karlovarská 

 
V červenci a srpnu 2015 jsme obdrželi nové vybavení výpočetní techniky, které jsme 

implementovali během srpna a září 2015. Jednalo se především o 18 nových PC do učebny 

PC1, 16 nových PC do kabinetů naší školy a 8 notebooků pro učitele. V této době jsme 

zahájili rozmisťování repasovaných PC do všech učeben - cca 40 PC, které jsou připojeny                       

do školní sítě přes školní Wi-Fi a slouží k zápisu do elektronických třídních knih a průběžné 

klasifikace. Celý proces byl dokončen v listopadu 2015 a zprovoznění starých mnohdy napůl 

funkčních PC nás stál značné úsilí. 

V listopadu 2015 byla dokončena druhá část rekonstrukce počítačové sítě a školní     

Wi-Fi, která nyní pokrývá oba školní areály i domovy mládeže. Generálním dodavatelem 

celého projektu byla firma Telemont, vítěz výběrového řízení vypsaného krajem. V rámci 

tohoto  projektu byly rovněž vyměněny všechny páteřní switche za plně administrovatelné, 

s dostatečnou kapacitou pro případné další rozšiřování školní sítě. Pavilony A a B byly nově 

propojeny optickým kabelem a v serverovně AK14 byla  instalována nová racková skříň. 

V prosinci 2015 jsme začali s přípravou na výměnu 6 let starého souborového serveru 

k jejíž realizaci došlo v lednu 2016. Byl instalován nový operační síťový software Windows 

Server 2012 R2 64 bit Standard. Všechna stávající data byla po značném úsilí migrována                      

do nového prostředí beze ztrát.  

V únoru a březnu jsme připravovali tři nová výběrová řízení pro obnovu učebny B11, 

notebooky pro výuku, projektory na dovybavení kmenových učeben školy a mail servery a 

routery pro areál Karlovarská i Křimice. Toto vybavení  bylo dodáno v červnu  2016 a                         

k instalaci  došlo v průběhu července a srpna 2016, kdy bylo také provedeno update 

antivirového systému AVG Business Edition na všech PC na Karlovarské. 

 

V současné době pracujeme na dokončení těchto projektů: 

 

Eduroam  

Nejdéle do začátku školního roku 2016/17 bude škola připojena k nadnárodní 

komunikační Wi-Fi síti Eduroam, která umožní připojení zaměstnancům i žákům naší školy 

zdarma, kdekoliv ve světě, kde je tato síť dostupná. 

 

 



Nové webové stránky školy 

Ve spolupráci s firmou Agionet připravujeme nové, moderní webové stránky školy 

s responzivním designem, založené na redakčním systému Joomla, který umožní snadnou 

správu a editaci všech informací a článků. Dokončení je plánováno do začátku školního roku 

2016/17.   

Od 1. září 2016 bude zpřístupněn zpoplatněný tiskový výstup s možností kopírování                      

pro všechny žáky naší školy ze všech učeben na nové koncové zařízení u hlavní vrátnice 

školy. 

 

 

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

           sítě Mgr. Martina Zíbara 
 

Na začátku školní ho roku bylo vypsáno výběrové řízení na úpravu a optimalizaci 

vnitřních rozvodů a nové zasíťování Wi-Fi v prostorách školy a DM5 v areálu                            

v Plzni-Křimicích. Ve stanoveném termínu celý projekt i přes zdržení původním výhercem 

výběrového řízení proběhl. Byly nataženy nové optické trasy a zapojily se již natažené  

optické kabely. Pro případ výpadku se mohou některé optické trasy nahradit metalickými 

okruhy nebo přesměrovat optickou trasu přes jiný kabel. Žáci i učitelé obdrželi přihlašovací 

klíč a přesný postup připojení k síti, též podepsali souhlas s důležitými zásadami a pravidly 

používání školní sítě. 

Následně došlo k nahrazení většiny aktivních síťových prvků za nové od značky HP, 

čímž došlo ke zvýšení výkonu stávající sítě. 

Na DM5 mají žáci dvě připojení k Wi-Fi rozvodu, ve škole a v dílnách mají jedno 

připojení k Wi-Fi rozvodu. Po rozběhu testovacího období bylo pedagogickou radou 

rozhodnuto o omezení doby připojení pro žáky k Wi-Fi na dobu velké přestávky. Důvodem 

tohoto opatření bylo neustálé vyrušování mobilními telefony při výuce. 

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. 

V červnu jsme začali aktualizovat antivirovou ochranu na nové AVG. Postupně 

dochází k nahrazování starých operačních systémů Windows XP až Windows 8.1 na nové 

Windows 10 a v rámci kancelářského balíku MS Office postupně přecházíme na verzi 2016 

Professional Plus. Vzhledem k problémům se starší verzí AutoCAD 2010 po přechodu                    

na nový OS došlo k nainstalování novější verze tohoto programu - AutoCAD 2016. Výhodou 

v tomto rozhodování byla skutečnost, že společnost Autodesk nabízí školní licence zdarma. 

V roce 2016 jsme vypsali výběrové řízení na nové poštovní servery a novou techniku 

pro vyučující.  

Správce sítě nainstaloval na PC v průběhu školního roku SW v učebnách pro testování 

žáků ČŠI v systému InspIS, SW pro vykonání písemných závěrečných zkoušek v oboru 

vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel. Pro žáky zúčastňující se 

soutěží „Autoopravář junior“ byly vytvořeny účty pro přihlašování. V programu jsou 

zaznamenávány jejich výsledky. 

Do skladu dílen a k přijímacímu technikovi byl zakoupen nový program AdmWIN, 

který ve spolupráci s autorem postupně upravujeme s ohledem na potřeby školy. 

Na všech potřebných PC byl aktualizován školní systém Bakaláři na novou verzi.            

Pro potřeby účetního programu POHODA se zavádí nový virtuální server. Připravuje se 

konfigurace sítě na připojení do akademické sítě Eduroam. 

V průběhu června 2016 došlo k havárii tiskového serveru s SafeQ, bylo tedy nutné 

 nahrazení pevného disku a obnovení konfigurace. 

 



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. Spravován je pomocí programu SafeQ 

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

  který spravujeme pomocí Qmail Admin, starší poštovní je upravený jako záložní  

  pro komunikační server 

- zálohovací server 

- server pro stravné – obsluhuje box v jídelně 

- virtuální server pro účetní program POHODA 

 

 

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, 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 koordinátorky EVVO  

Ocenění „Zelená škola Plzeňského kraje“ 

Dne 12. listopadu 2015 získala Ing. Jana Jindřichová pro školu ocenění odboru školství KÚ 

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

v oblasti EVVO ve školním roce 2014/15. Součástí ocenění byla finanční odměna 3 500 Kč, 

která byla použita na nákup permanentky na vstupy pro žáky školy do Zoologické a botanické 

zahrady města Plzně. 

 

Ocenění „Škola udržitelného rozvoje pro SPŠ dopravní, Plzeň“ 

Škola je držitelem titulu Školy udržitelného rozvoje na období 2013-2016. Ocenění vydal 

Klub ekologické výchovy a MŠMT ČR na základě hodnocení environmentální činnosti. 

 

„Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Plzeňského kraje“  
SPŠD Plzeň ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy Praha zajišťuje organizaci i náplň 

specializačního studia. Zahájeno 30. 3. 2016, proběhlo již 4. soustředění. 

 

„Druhé setkání koordinátorů EVVO Plzeňského kraje na SPŠ dopravní, Plzeň“ 

Dne 26. února 2016 se na SPŠD Plzeň uskutečnilo 2. setkání koordinátorů EVVO základních 

a středních škol Plzeňského kraje. Organizaci zajistila koordinátorka EVVO spolu 

s předsedkyní Klubu ekologické výchovy Doc. RNDr. PaedDr. Miladou Švecovou, CSc. 

Setkání se zúčastnili zástupci OŽP a OŠ KÚPK  a KCVJŠ Plzeň. Účastníkům konference 

byly prezentovány studijní obory na SPŠD Plzeň. 

 

„Konference NIDV „Aktuální témata předškolního vzdělávání“    

Koordinátorka EVVO měla na konferenci příspěvek „EVVO v předškolním vzdělávání“,                

3. 5. 2016. 

 

„Členství v pracovní skupině odboru životního prostředí KÚ Plzeňského kraje“  

Koordinátorka EVVO je stálou členkou pracovní skupiny odboru životního prostředí KÚPK. 

Zúčastňuje se pravidelně schůzek, které se konají každou první středu v měsíci. Cílem 

činnosti je propagace oborů vzdělání SPŠ dopravní, Plzeň a spolupráce se zástupci OŽP, OŠ   

KÚ PK a plzeňských firem. 

 

„Členství - 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. 

 

„Členství v celostátním výboru KEV za Plzeňský kraj“  

Koordinátorka EVVO je členem celostátního výboru Klubu ekologické výchovy jako 

zástupce Plzeňského kraje. 

 

„Trenérská škola pro studenty FP ZČU“  

Koordinátorka vedla studijní praxi pro tři studenty VŠ. 

 

 

 

 



Projekty 

„Technika a ICT - Cherchez la femme – Hospodářská komora Plzeň“ 

Škola je ve spolupráci s Hospodářskou komorou Plzeň zapojena do projektu Technika a ICT - 

Cherchez la femme. Dne 16. 12. 2015 byl uspořádán ukázkový den pro základní školy. 

Žákům ZŠ, kteří navštívili školu, Ing. Jana Jindřichová a Ing. Stanislav Šlapák představili 

teoretické i praktické ukázky environmentálních aspektů ve výuce. 
 

„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. Ve školním roce 2015/16 bylo nasbíráno 100 kg baterií, 46 ks tonerů a                    

29 kg drobného elektrozařízení. 

 

„Ukliďme si svět“ 

Škola je zapojena do projektu „Ukliďme si svět“. Ve škole dochází k zpětnému odběru 

elektrozařízení. Sbírá se elektroodpad, zářivky, výbojky, PC příslušenství, kalkulačky, domácí 

spotřebiče, nářadí, pračky, sporáky, televize, monitory, kopírky, apod. Ve školním ruce 

2015/16 bylo odevzdáno 3,439 t elektroodpadu, 2,5 t papíru, 39 kg hliníku. 

 

„M.R.K.E.V.“ 

SPŠ dopravní, Plzeň je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou 

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

dostává SPŠD Plzeň informační a vzdělávací materiály a časopis „Bedrník“. 

 

 

Účast pedagogických pracovníků na akcích DVPP v environmentální výchově 

 

Veletrh výukových programů 
Prusiny – Ametyst, 10. 9. 2015 

 

Konference - KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONŮ ČR 
Akce Klubu ekologické výchovy v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Téma: Klub 

ekologické výchovy z pohledu historie a perspektiv výchovy pro udržitelný rozvoj, Zahradní 

architektura v průběhu staletí  - pohled do historie vzniku zahrad a jejich poslání, Školy jako 

centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Město Kroměříž a jeho kulturní dědictví, Vernisáž 

prací Výtvarné a Literární soutěže 2015 na téma „Zahradní architektura v průběhu staletí“                   

v prostorách TSOŠV v Kroměříži a prohlídka školy, 17.-19. 9. 2015 

 

Krajská environmentální konference 

Téma: „Inspirace z praxe“, pořadatel Environmentální centrum IRIS v Zoologické a botanické 

zahradě města Plzně, Plzeňský kraj a FP ZČU, 24. 9. 2015 

 

Krajská konference EVVO 
Organizátor KCVJŠ Plzeň, 12. 11. 2015 

 

Seminář „Invazní živočichové“ 
 Akce KCVJŠ Plzeň, DVPP, 7. 12. 2015 

 

Seminář „Klimatické změny“ 
Akce KCVJŠ Plzeň, DVPP, 8. 12. 2015 



Seminář „Současný stav chemického znečištění ovzduší v ČR a jeho zdravotní rizika“ 

Akce KCVJŠ Plzeň, DVPP, 27. 4. 2016 

 

Akce žáků 

Adaptační kurz – pobyt v přírodě 

Určeno pro žáky 1. ročníků všech studijních oborů, 3.-4. 9. 2015 

 

Dny vědy a techniky 
Žáci 4. ročníku oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii se zúčastnili 

komentované prohlídky v centru města Plzně – 16. 9. 2015 

 

Ekologická olympiáda ve Spáleném Poříčí 
Téma: Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody. Zúčastnili se žáci 4. ročníku oboru vzdělání 

Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii – Kateřina Rothová, Petr Jirka a Vlastislav 

Kovařík, 1.–2. 10. 2015 

 
Fotografická výstava – „Sucho v krajině“ 

Vlastní práce vystavují žáci v aule školy – listopad 2015-červen 2016  

 

Workshop  „Recyklace – DEPO Plzeň“  
Zúčastnili se žáci školy – listopad 2015 

 
Přednáška „Kdyby jádra nebylo“ 

Přednášku měla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost                                                       

Ing. Dana Drábová, Ph.D. - organizátor - ZČU Plzeň, účast v rámci udržitelnosti projektu 

„Energetika a ŽP“ – zúčastnili se žáci 2. ročníku, 5. 11. 2015 

 

Přednáška s ukázkami chovu – „Rys ostrovid“ 
Přednášku měl Jiří Beneš – projekt „Svět šelem“, zúčastnili se žáci 2. a 3. ročníku, 4. 12. 2015 

 

Výukový program „Jehličnany“ 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Environmentální centrum, zúčastnili se žáci                   

3. ročníku, 23. 2. 2016 

 

Soutěž  „Mladí lidé v evropských lesích“ - YPEF 

Je znalostní soutěž zaměřena na žáky všech základních a středních škol (YPEF). Místo 

konání: tzv. Rybárna, v budově vedení plzeňských městských lesů na hrázi Boleveckého 

rybníka. V kategorii starších žáků – 1. místo obsadily Pavla Šmídlová, Stefanie Kaprová a 

Tereza Vilímková, žákyně 3. ročníku, 17. 2. 2016 

 

Regionální kolo mezinárodní soutěže - YPEF  
Konalo se na Střední lesnické škole ve Žluticích – zúčastnili se žákyně 3. ročníku, 3. místo, 

17. 3. 2016 

  

Výukový program „ Šelmy“ 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Environmentální centrum, zúčastnili se žáci                   

1. a 4. ročníku, 30. 3. 2016 

 

Výukový program „Komentovaná prohlídka“ 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně – zúčastnili se žáci 2. ročníků, 12. 4. 2016 



Výukový program „Komentovaná prohlídka“ 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, zúčastnili se žáci 1. ročníku, 22. 4. 2016 

 
Čtyřdenní pobyt v NP Šumava 

Určeno pro 3. ročník oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii –                     

12.–15. 5. 2016 

 

Soutěž „Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy a Slezska od středověku po současnost“ 

Celostátní soutěž KEVu - 3. místo v kategorii – Propagace – žákyně 3. ročníku Veronika. 

Kyselová, třída MD3, 16. 6. 2016. 

 

 

4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM 
 

     

  

   Lůžková kapacita DM je 819 lůžek, ubytováno bylo 485 žáků, z toho 19 studentů VOŠ 

a 32 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,  besedy s policií 

apod.  

Žáci využívají volné vstupy do bazénů a též vlastní posilovnu či malou a velkou 

tělocvičnu. Nejžádanější je florbal a fotbal. 

   V čase křesťanských svátků jsou zároveň organizována společenská posezení 

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

velikonočním.  

Žádaná jsou divadelní představení. Žáci navštívili: muzikál Viktorka Plzeň, činohru 

Vojcek, Úklady a láska a Škoda, balet Romeo a Julie a operu Čarostřelec a Čardášovou 

princeznu.  

 

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 62 12,7 

Kroužek aerobiku 120 24,7 

Kroužek sálové kopané 540 111,3 

Kroužek florbalu 450 92,7 

Kroužek fyzického posilování 56 10,9 

Kroužek plavecký 860 117,3 

Kroužek divadelní 160 32,9 

Kroužky s kulturním zaměřením  230 47,4 



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 dva 

výchovní pracovníci, a to program „ Dítě v krizi“ ve Zlíně. Dále se jeden pracovník školil 

v základech první pomoci na SZŠ v Plzni. Jeden pracovník se zúčastnil semináře týkajícího se 

komunikačních dovedností. Pro všechny vychovatelky i asistentky se uskutečnilo školení                   

na téma „Drogy“. 

V průběhu školního roku se věnuje vedení školy dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků, podporuje zájem jednotlivých pracovníků. 

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

Kladně lze hodnotit instalaci propojení  Wi-Fi na všech úsecích DM. Řada problémů je                      

na DM Karlovarská: v koupelnách prolíná voda do zdí, na některých patrech jsou stará okna, 

což má za následek únik tepla v zimních měsících, není možná regulace tepla na radiátorech, 

protože chybí regulační ventily. DM má 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. Praxe hrou. Období udržitelnosti. ESF, OP VK   3.683.679,28 Kč  

4.7.4. Odborností k profesnímu úspěchu  

          Období udržitelnosti. 
ROP NUTS II JZ  6.626.079,00 Kč 

4.7.5. Podpora výuky technických oborů 

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

4.7.6. Spolupráce přes hranice, odbornost  

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

4.7.7. Nauč se a vytvoř. Modernizace vyučovacích 

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

4.7.8. Škoda Auto  MŠMT  

 

 

 

 



4.7.1. Projekt "Nebojte se řemesla!" 

 
Projekt ve fázi udržitelnosti. 
             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. 

             U tohoto projektu se uskutečnily se dvě administrativní a jedna fyzická kontrola.                              

Kontrolním úřadem byla Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Kontroly                        

jsou vedeny pod čísly RRJZPOO4UECZ, RRJZPOO540J, RRRSJ 13913/2016                                  

za období od 19. 5. 2014 do 11. 8. 2015 a za období 12. 8. 2015 do 11. 8. 2016.     

             Obě kontroly proběhly bez finančního zjištění, tj. bez finančního dopadu. 

 

 

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. 

U projektu se uskutečnila se jedna veřejnoprávní kontrola pod č. j. MSMT-23940/2015-3. 

Kontrolním orgánem bylo MŠMT. Předmětem kontroly bylo ověření realizace projektu                      

po jeho ukončení (výstupy projektu, výběrová řízení, dodržení pravidel stanovených                           

v právním aktu).  

 



Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly identifikovány žádné nedostatky, které by 

vedly k finančnímu dopadu, výdaje projektu v celkové výši 3.694.827 Kč byly vynaloženy 

správně. 

 

 

4.7.3.  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    

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

   

 

4.7.4.  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.  

 

4.7.5.  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.  

V únoru 2016 proběhla kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje, při které nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

4.7.6.  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 auto-veteránu 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. 

Projekt byl kontrolován orgánem CRR JZ se sídlem v Písku. Nebylo identifikováno 

žádné pochybení. 

 

4.7.7.  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. 

 

 

4.7.8. Škoda Auto  
  

Se společností Škoda Auto pokračuje vztah v rámci smlouvy o vzájemné spolupráci, 

na jejímž základě smluvní strany prostřednictvím aktivit ve výchovně vzdělávací, 

pedagogické, personální a materiální oblasti společně prohlubují vazby mezi teoretickým 

vzděláváním a praxí. V letošním roce absolvovali pedagogičtí pracovníci SPŠ dopravní, Plzeň 

několik odborných školení dle dohodnutého dlouhodobého harmonogramu, který bude 

pokračovat systematicky i v následujícím období. 

  

 

4.8.      Spolupráce školy s odbornými partnery a s  úřadem práce  
 

SPŠ dopravní, Plzeň rozvíjí trvale 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 - pořádají např. zdarma odborná školení pro pedagogy a 

žáky, v některých případech i v zahraničí  

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

základních škol o možnostech studia na naší škole pokračuje 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. málo-četných oborech vzdělání. O možnostech studia na školách v Plzeňském kraji 

vydává úřad práce publikaci „Čím budu“, kde je naše škola pravidelně uváděna. Významná je 

rovněž spolupráce s RHKPK, kde využíváme jejích aktivit v rámci projektů zaměřených                     

na ukázkové dny, v letošním roce „Technika a ICT - Cherchez la femme!“ 

SPŠ dopravní, Plzeň je členem profesních sdružení SAČR, Cechu lakýrníků a malířů, 

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

Bohemia a je členem 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. V rámci různých projektů 

navštěvují naši žáci ZČU, především katedru KS. Nadále pokračuje také spolupráce                          

s ČD, a. s., trvá též účast školy v občanském sdružení Klastr Mechatronika.  

 

  

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 kontroly stavu BOZP 

 
Dne 1. 3. 2016 byla ze strany Českomoravského odborového svazu pracovníků 

školství, Praha provedena kontrola nad stavem BOZP podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoníku práce. Kontrola byla provedena na Karlovarské č. 99, odloučeném pracovišti                   

ul. Průkopníků č. 290, Křimice a DM Skrétova č. 29, Plzeň.  

 

 

 



Kontrolované oblasti: 

1. Personální zajištění úkolů BOZP  

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

2. Školení a poučení  

Doporučení: U periodického školení prokazatelně ověřovat znalosti a určit způsob 

ověřování znalostí (testem) – termín do 18. 12. 2017 

3. Roční prověrky BOZP podle ZP 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

4. Zákaz kouření 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

5. Školní úrazy 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

6. Pracovní úrazy 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

7. Dodržování stanovených pracovních podmínek 

Doporučení: Nápravná opatření a doporučení žádná. 

8. Pracovně-lékařské služby 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

9. Kategorizace prací 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

10. Provozní řády 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

11. Prevence rizik 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

12. Osobní ochranné pracovní prostředky 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

13. Revize a kontroly 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

14. Kontroly kontrolních orgánů 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

15. Vedení agendy BOZP 

Doporučení: Nápravná opatření žádná. 

16. Fyzická kontrola pracoviště 

Zjištěné závady a nápravná opatření a doporučení: 

      - 1. patro WC hoši – stropní světlo není opatřeno ochranným krytem (odstranit do 3/2016) 

      -  ventily topných těles v areálu školy nejsou opatřeny růžicemi (odstranit do 3/2016) 

      - schodiště ze suterénu do 1. patra školy není opatřeno madlem (odstranit do 9/2016) 

      - venkovní schodiště k popelnicím není opatřeno madlem (odstranit do 9/2016) 

      - stávající zrcadla zabudována na bočních stěnách posilovny školy nejsou opatřena  

        ochrannou folií (odstranit do 9/2016) 

      - Křimice – zabudované kovové žebříky na stěnách budov v areálu školy nejsou zajištěny  

        proti vstupu nepovolaných osob a žáků (odstranit do 9/2016) 

      - šatny žáci – povolená čelní část šatny – pletivo (odstranit do 4/2016) 

 

Kontrolní zprávu SIBP nad stavem BOZP převzal ředitel školy dne 1. 3. 2016. 

 

 

 

 

 



5.2. Výsledek kontroly z dohlídky spisové služby 
 

  Dne 4. 3. 2016 provedla na Karlovarské 99 dohlídku spisové služby zaměstnankyně 

Magistrátu města Plzně, Úřadu správních agend, odboru Archiv města Plzně.  

 Předmětem dohlídky bylo ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., 

o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění. 

 Nejdříve byla provedena kontrola spisové služby v centrální podatelně a výpravně 

(sekretariát ředitele školy Karlovarská) a pracoviště školy (sekretariát školy Karlovarská). 

Dále bylo kontrolováno ukládání dokumentů ve spisovnách školy.  

 

Navrhovaná opatření: 

1. Ve spolupráci s firmou PilsCom, s. r. o. sjednotit spisový a skartační plán s eSSL Galatea  

     a přílohou č. 6 SSŘ SPŠ dopravní, Plzeň. 

2. Označovat dokumenty spisovým a skartačním znakem při evidenci (v podacím razítku) a   

    na ukládaných jednotkách v příručních a decentralizovaných spisovnách školy. 

3. Zavést evidenci dokumentů uložených ve spisovnách a doplnit vybavení spisoven    

    podle § 68 zákona a § 19 vyhlášky (označení nosnosti regálů).  

4. Pravidelně (nejméně jedenkrát za dva roky podle rozsahu dokumentů) provádět skartační  

    řízení. 

 

Záznam z dohlídky spisové služby převzal ředitel školy 11. března 2016. 

 

 

5.3.   Výsledek inspekční činnosti – školní rok 2015/16  
 

V termínu od 25. 4. do 28. 4. 2016 a 2. 5. 2016 provedla ČŠI kontrolu dodržování 

právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolovaným 

obdobím byl školní rok 2015/16 do doby konání kontroly. 

 Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona a 

dodržování vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování („vyhláška o školním stravování“) 

ve znění pozdějších předpisů s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typy škol, pro které 

školské zařízení zajišťuje služby. 

 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola  byla vykonána ve Střední průmyslová škole dopravní, Plzeň, domově mládeže a 

ve školní jídelně. 

 

1. Kontrola vydaná ŠVP pro odborné vzdělávání podle ustanovení § 5 odst. 3 věty 

první školského zákona. 

Ředitel školy vydal ŠVP pro obory vzdělání ukončované závěrečnou zkouškou, pro obory 

vzdělání ukončované maturitní zkouškou a pro domov mládeže. 

Nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisů. 

 



2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu střední školy podle ustanovení § 

30 odst. 1 až 3 školského zákona a vnitřního řádu domova mládeže podle ustanovení 

§ 30 odst. 1 a 3 školského zákona.  

Kontrolou bylo ověřeno, že ředitel školy vydal školní řád střední školy a vnitřní řád 

domova mládeže. Obsah, zveřejnění a seznámení zaměstnanců a žáků se školním a 

vnitřním řádem je v souladu s požadavky školského zákona. Školní řád obsahuje pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

3. Kontrola zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole podle 

ustanovení § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona. 

Kontrolou organizačního zajištění didaktického testu z matematiky bylo doloženo, že 

ředitel zajistil podmínky pro řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

4. Kontrola jmenování zadavatelů podle ustanovení § 80 odst. 5 písm. b) školského 

zákona.  

Kontrolou personálního zajištění didaktického testu z matematiky společné části maturitní 

zkoušky bylo doloženo, že ředitel školy jmenoval zadavatele pro společnou část maturitní 

zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

5. Kontrola dodržování ustanovení § 80a odst. 3 školského zákona. 

Kontrolou činnosti komisaře (manipulace s bezpečnostní schránkou a zkušební 

dokumentací, kontrola zadávání didaktického testu v učebnách, zpracování dokumentace 

didaktického testu z matematiky, včetně převedení záznamových archů do elektronické 

podoby a odeslání do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím 

informačního systému) bylo doloženo, že komisař dne 2. května 2016 zabezpečil řádný 

průběh společné části maturitní zkoušky ve škole. 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

6. Kontrola dodržování ustanovení § 80a odst. 4 školského zákona. 

Kontrolou zadávání, průběhu a zpracování dokumentace didaktického testu z matematiky 

konaného dne 2. května 2016 bylo doloženo, že zadavatelé zabezpečili řádný průběh 

společné části maturitní zkoušky v učebnách.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

7. Kontrola plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby ve smyslu                   

§ 1 až § 5 vyhlášky o školním stravování. 

Kontrolou předložené dokumentace (řád školní jídelny, výdejky potravin, spotřební koš) 

bylo zjištěno, že škola poskytuje celodenní stravování ubytovaným žákům v rozsahu 

doplňkového jídla )snídaně a přesnídávka) a hlavního jídla (oběd a večeře). Škola 

poskytuje školní stravování pro ubytované žáky v rozsahu stanoveném vyhláškou                      

o školním stravování, tzn. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a neposkytuje 

druhé večeře, jde-li o žáky nad 15 věku, čímž došlo k porušení § 4 odst. 6 a 7 vyhlášky                 

o školním stravování. 

Kontrolou údajů z předložených průměrných měsíčních spotřeb vydaných druhů potravin 

bylo zjištěno, že ve školní jídelně (Průkopníků 290) za období říjen 2015 až březen 2016 

plnění spotřebního koše překračuje horní hranici přípustné tolerance v komoditě maso a  

tuky, čímž došlo k porušení § 1 odst. 2 vyhlášky o školním stravování.                             



V ostatních kontrolovaných komoditách byly výživové normy, vymezené vyhláškou                       

o školním stravování, splněny. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Závěry: 

 ČŠI v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá řediteli školy ve lhůtě                                 

do 30 dnů odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně 

informovat ČŠI, jak byly nedostatky odstraněny a jaké byla přijata opatření. 

Čerpáno z Protokolu o kontrole Čj. ČSIP-471/16-P z 19. května 2016. 

 

 

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, Ph.D.,   

           Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Olga Kuncová,  

paní Naďa Džalilová, žák Daniel Kučera 

 

            Školská rada byla na škole ustanovena na základě školského zákona za účelem 

podílení se na správě školy. Svoji činnost vykonává od 20. prosince 2005.  

                       Školská rada se ve školním roce 2015/16 sešla celkem dvakrát. První zasedání 

proběhlo 13. října 2015. Na programu bylo schválení Školního řádu pro nový školní rok a  

přednesení Výroční zprávy o činnosti školy. Dále byl přednesen návrh Koncepce záměrů 

rozvoje školy na školní rok 2015/16 a vedoucí ekonomického odd. paní Kubová všechny 

seznámila se Zprávou o hospodaření školy. Členové Školské rady se k jednotlivým bodům 

vyjadřovali v závěrečné diskuzi. Všechny body programu byly v závěru schváleny. 

            Podruhé se Školská rada setkala 16. února 2016. Členové rady podrobně prošli celý 

program schůze,  vyjadřovali se ke Zprávě o hospodaření školy za rok 2015 a návrhu rozpočtu 

organizace na další období. Byli seznámeni s plněním úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy. 

Dále proběhla diskuse k jednotlivým bodům a na téma kázně žáků, docházky do školy, 

omlouvání absence, přístupu ke studiu a jakými způsoby motivovat žáky k výuce. 

 

 

6.2.    Zpráva SRPŠ 

 
Složení SRPŠ: Předseda výboru:  Ivana Jindrová 

   Zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Šulc 

   Pokladník:   Lenka Pašková 

   Zapisovatel:   Pavlína Tůmová 

   Třídní důvěrníci 

 

 Členové SRPŠ se sešli 19. listopadu  2015 a 7. dubna 2016. Projednali stav účtu 

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

250.000 Kč na  nákup posilovacích strojů do posilovny. 



6.3.    Evidence stížností 

 

Počet stížností celkem 
Z toho 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 

3 1 0 2 

 

 

6.3.1.  Stížnost na chování pracovnice ve stravenkové pokladně 

 
Ředitel školy obdržel dne 2. 9. 2016 od učitele školy na Karlovarské stížnost                        

na vulgární a nepříjemné chování pracovnice ve stravenkové pokladně na Karlovarské                     

při vydávání náhradní stravenky na oběd. 

Stížnost byla vyhodnocena jako důvodná. Pracovnice stravenkové pokladny zaslala 

učiteli omluvný e-mail.  

 

 

6.3.2. Stížnost na jednání vedoucího školní jídelny 

 
Dne 15. 9. 2015 byla řediteli školy doručena písemná stížnost kuchařky školní jídelny              

v Křimicích. Ve stížnosti jmenovaná uvedla, že na ni byl vedoucím školní jídelny a 

kuchařkou-skladní vyvíjen nátlak, aby jako důchodkyně ukončila pracovní poměr. Dále že 

nebyla informována o určitých skutečnostech a že zažila urážky ze strany vedoucího školní 

jídelny a vedoucí školní jídelny v Křimicích. 

Ke stížnosti se vyjádřil vedoucí školní jídelny. Jeho vyjádření se rozcházelo s popisem 

okolností, jak uváděla kuchařka. Naopak bylo zjištěno, že jmenovaná 17. 8. 2015 doručila 

organizaci žádost o ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů – pro ni 

z finančního pohledu nevýhodnou. Na radu personalistky byla žádost změněna a tím mohla 

být kuchařce vyplacena odměna dle kolektivní smlouvy. V tomto duchu bylo paní kuchařce 

ředitelem školy dne 7. 10. 2015 zasláno sdělení ke stížnosti.  

Stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná. 

 

 

6.3.3. Stížnost na chování vrátných na Karlovarské 99 

 
Dne 5. 3. 2016 byla e-mailem řediteli školy doručena stížnost na chování vrátných                  

na Karlovarské 99 ve dnech 3. 3. 2016 a 5. 3. 2016. Stížnost zaslal žák ubytovaný na domově 

mládeže. Dle jeho vyjádření se vrátní při komunikaci (dotaz na doručený dopis + vstup                        

do budovy) chovali neochotně, arogantně a žáka ponižují.  

Ke stížnosti se vyjádřili tři vrátní a vedoucí provozu. Dle jejich vyjádření se                    

dne 3. 3. 2016 žák při příchodu na vrátnici nepředstavil a dožadoval se dopisu. Bylo mu 

sděleno, že by se měl nejdříve představit, a pak mu byl vysvětlen postup třídění pošty na SPŠ 

dopravní, Plzeň. Dne 5. 3. 2016 se žák dožadoval vstupu do budovy bez vstupní karty a po 

otevření budovy pokračoval kolem vrátnice s tím, že si ho musí už vrátný pamatovat. Žákovi 

byla zaslána odpověď na stížnost, byla podána ústně Mgr. Mojžíšem, zástupcem pro DM.  

Stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná. 

 

 

 



6.4. 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 2015/16 v dílnách školy v areálu Plzeň–Křimice, část praktické výuky byla 

opět pokryta smluvními pracovišti odborných firem. V Plzni–Křimicích probíhal odborný 

výcvik všech vyučovaných tříletých oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář, 

Autolakýrník a výuka čtyřletého oboru Autotronik.  



 Praktická výuka některých „studijních“ oborů byla kromě tohoto areálu realizována též 

v areálu SPŠ dopravní, 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. 
Cenné porovnání oborových znalostí a dovedností vyučovaných auto-oborů představuje 

soutěž „Autoopravář junior“. V tomto školním roce se pořadatelství krajského kola tradiční 

soutěže v kategorii „Mechanik opravář motorových vozidel“ stala na základě umístění 

v minulém ročníku naše škola. V Křimicích se 18. února 2016 utkali žáci                                                   

SPŠ dopravní, Plzeň, SPŠ Klatovy, SŠ Rokycany, SŠ Bor, SOŠ a SOU Sušice a SŠ Kralovice. 

Vítězství vybojoval domácí Marek Trávníček, druhou příčku obsadil David Šíma                             

ze SPŠ Klatovy. Jmenovaní se tak stali finalisty již 22. ročníku celostátní soutěže, konaného 

22.–24. března 2016 opět v Mladé Boleslavi v Service Training Center ŠKODA  AUTO.  

Žáci naší školy soutěžili v kategoriích Automechanik, Autotronik a Autolakýrník. V silné 

konkurenci vítězů krajských kol z celé ČR se nepodařilo zopakovat loňský úspěch a museli 

jsme se spokojit s výsledky uprostřed startovního pole.  

 Úspěšně se ovšem podařilo navázat  na loňský první kemp automechaniků, uskutečněný 

opět v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. V pondělí                                     

30. května 2016 se sešlo celkem 14 žáků ze SOŠ a SOU Horšovský Týn, SOŠ a SOU Sušice, 

SŠ Rokycany, SPŠ Kralovice, SŠ Bor, SŠ a ZŠ Oselce a pořádající SPŠ dopravní, Plzeň 

v areálu školy v Křimicích, aby zde pod vedením zkušených interních a externích instruktorů 

strávili týden vyplněný tématy spojenými s diagnostikou vibrací podvozků vozidel se zadní 

hnací nápravou a přesným seřízením jejich geometrie. To vše s využitím moderních 

technologických celků. Firma VSP Auto, s. r. o., autorizovaný prodejce a opravce vozidel 

Mercedes-Benz pro tyto účely zapůjčila automobil Mercedes Benz CLK Cabrio. Kemp měl                  

i bohatý doprovodný program, kdy vedle návštěvy minigolfu, Plzeňského podzemí a 

Pivovarského muzea účastníky zaujala - stejně jako loni - návštěva soutěžního jezdce Václava 

Pecha v jeho dílně, předvedením vozů, odborným výkladem a vyprávěním o rallye.                           

Do programu se podařilo zařadit též návštěvu ZČU, kde Doc. Formánek účastníkům 

představil mimo jiné především program elektro-mobility, zaměřený na dvoustopá a 

jednostopá vozidla. V pátek 3. června 2016, při závěrečném posouzení týdne stráveného                       

na naší škole, vyjádřili žáci velice kladné hodnocení. Mnozí litovali, že akce je určena 

výhradně pro žáky 2. ročníku, jinak by se rádi kempu zúčastnili i v příštím roce.  

         Ve vybavování novými vozy pokračuje naše Autoškola, která obohatila možnost výuky 

praktických jízd  pro příští školní rok o Fabii 1,2 FSI a IVECO. Někteří žáci okusili jízdní 

kvality nových vozů ještě v závěru letošního školního roku. 

         Samozřejmostí zůstávají pravidelná odborná školení pedagogických pracovníků firmami 

Bosch a Scania, pokračuje spolupráce se Západočeskou univerzitou, RHK PK a členství 

v Klastru mechatronika, spolupráci s celou řadou servisů a firem z oblasti automobilové a 

železniční dopravy a přepravy nevyjímaje. Právě díky zmíněné spolupráci se podařilo 

realizovat v dílnách v Křimicích 28. června 2016 metodickou a praktickou instruktáž na téma 

„Technologické postupy odborné montáže nízko-profilových pneumatik, úprava a rozvody 

stlačeného vzduchu, práce s TPMS“. Akci určenou pro libovolný počet pedagogických 

pracovníků  ze škol Plzeňského kraje vyučujících auto-obory  a podporovanou  PK,  odborně 

zastřešily  firmy  AD technik, Airconsult a BVBCZ. Díky zajímavé náplni účast nakonec 

přesáhla hranice našeho kraje, neboť se dostavili i pedagogové ze SŠ Tábor a SPŠ Ostrov.  

 Výrazným příkladem spolupráce firmy s naší školou je společnost                                    

Bučan,  s. r. o., která se významně podílí na výuce mladých autolakýrníků.  



 Aplikační technik a školitel spolu s majitelem firmy v průběhu školního roku navštěvují 

naši lakovnu, kde žáky i pedagogy seznamují teoreticky i prakticky s technologickými 

postupy při aplikaci systému RM. Učitelům odborného výcviku a nejlepším žákům firma 

umožňuje i specializované školení v zahraničí. 

I ve školním roce 2015/16 se úsek praktické výuky aktivně podílel na 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,  Tachově, 

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

škole. Do této oblasti spadá využití nabídky aktivit RHKPK v rámci projektu „Technika a 

ICT - Cherchez la femme !“, kdy byl v areálu školy na Karlovarské velice zdařile  představen 

žákyním ZŠ obor vzdělání  41-45-M/01 Mechanizace a služby zaměřený na ekologii. V rámci 

téhož projektu navštívili naše žákyně fakultu strojní ZČU. Některé z nich náplň dne na KKS 

natolik zaujala, že zvažují po absolvování naší školy studium na uvedené katedře ZČU.  

 

 

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. Helena Freiová,  

 Mgr. Pavlína Lindová, PaeDr. Alfréd Pinker, Mgr. Bohumila 

Pytlíková 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Vyučované předměty: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Dějepis a Právní 

    nauka  

 

Setkání členů PK se uskutečňovala aktuálně během celého školního roku (1. 9. 2015, 

11. 1. 2016, 2. 6. 2016). 

 

Činnost předmětové komise:  

 

1. Vzdělávací pořady 

 Komise humanitních předmětů připravila pro žáky školy několik vzdělávacích akcí. 

Mgr. Bohumila Pytlíková zajistila pro žáky 3. ročníků „Duhové semináře“, které nabízejí 

aktivity a materiály pro základní a střední školy. Obeznamují se životem LGBT lidí v Česku               

i ve světě, dnes a v minulosti. Tím poukazují na základní principy fungování společnosti –                          

na její hodnoty, normy, předsudky či sociální nerovnosti. 

 Na 18. listopadu 2015 Mgr. Daniela Bártíková pozvala lektorku Eurocentra v Plzni, 

aby studentům 4. ročníků přiblížila historii, strukturu a činnost EU. Seminář byl doplněním 

výuky občanské nauky a ekonomiky.  

 



 V únoru 2016 Mgr. Bohumila Pytlíková pořádala ve spolupráci s Charitou Plzeň 

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

nauky i nauky právní.  Týkaly se uprchlictví, migrace, azylového řízení. Kromě odborných 

lektorů byli přítomni i cizinci, kteří přiblížili okolnosti odchodu ze zemí původu a mluvili                   

o zkušenosti se svou integrací v ČR. 

 V březnu 2016 se 25 žáků ze tříd DP4 a PLG3 sešlo na besedě s panem Václavem 

Šlajsem, hejtmanem Plzeňského kraje. 

 22. 6. 2016 se 7 tříd zúčastnilo hudebně vzdělávacího pořadu o dějinách hudby 

devadesátých let (připravila Mgr. Daniela Bártíková). 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

 Školní kolo se uskutečnilo 10. prosince 2015. Na organizaci školního kola se podílely 

Mgr. Gabriela Buchtová 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 MEK1 a MEK2 

Studijní a vědeckou knihovnu v Plzni. Prohlídka knihovny byla  spojena s přednáškou                          

o vzácných literárních tiscích.  

MEK1 s Mgr. Bohumilou Pytlíkovou a PSD1 s Mgr. Pavlínou Lindovou v únoru 2016 

zhlédly výstavu „Západočeské baroko“ v Masných krámech. PSD1 spolu se třídou PLD2 

navštívily v květnu 2016 statek „U Matoušů“, kde pro ně byla připravena komentovaná 

prohlídka v rámci „Slavností svobody“ (organizace exkurze Mgr. Pavlína Lindová a Mgr. 

Daniela Bártíková).  

Třída PLG1 byla s Mgr. Pavlínou Lindovou v Pattonově muzeu a třídy DP1, PLD2 a 

MPP2 si s Mgr. Danielou Bártíkovou prohlédly legionářské vlaky na nádraží v Křimicích.  

Padesát žáků školy se 28. 6. 2016 zúčastnilo exkurze do Památníku Terezín. Tato cesta 

byla doplněna o výstup na horu Říp. Exkurzi připravila Mgr. Daniela Bártíková.   

 

4. Divadelní představení  

  Žáci třídy PLD2 s Mgr. Danielou Bártíkovou navštívili během školního roku dvě 

divadelní představení. V listopadu 2015 odjeli do pražského Švandova divadla zhlédnout hru 

„Misantrop“ a 16 . 6. 2016 viděli v plzeňském divadle muzikál „Probuzení jara“. 

 

5. Soutěže 

 V březnu 2016 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová uskutečnily pro žáky 

5. 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.  

265 žáků se zapojilo do 6. ročníku soutěže SAPERE – vědět, jak žít. Školní i okresní 

kolo III. kategorie probíhalo formou informačního systému. Vítězky školního kola                          

(žákyně Caisová, Bednářová a Holubová) jako družstvo obsadily v okresním kole 2. místo 

(organizace soutěže Mgr. Daniela Bártíková). 

Velice zajímavá je pro naši školu nově vyhlášená soutěž Tuta Via Vitae. Soutěží se 

zde opět formou informačního systému a řeší se problematika dopravy, bezpečnostní, 

zdravotní a požární gramotnosti. Prvního ročníku této soutěže se zúčastnilo 165 našich žáků. 

Vítězové opět pokračovali v okresním kole. 

Mgr. Gabriela Buchtová se podílela na soutěži „Střední roku 2016“. V této soutěži 

získala naše škola 1. místo. 



6. Další vzdělávání učitelů 

  Členové komise se zapojili do dalšího vzdělávání. Mgr. Daniela Bártíková a                         

Mgr. Bohumila Pytlíková se zúčastnily semináře: „Křesťanství v proměnách času“ (říjen 

2015, KCVJŠ), Mgr. Daniela Bártíková byla na seminářích „Komunističtí prezidenti“ 

(prosinec 2015, KCVJŠ) a „Migrace – prohra či výhra pro ČR“ (květen 2016, KCVJŠ). 

  Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová se v březnu zúčastnily 3 seminářů 

DVVP k ústní, písemné maturitní zkoušce a k didaktickému testu z českého jazyka a 

literatury. 

 

7. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise se podíleli na  Dni otevřených dveří v listopadu 2015 a 

v lednu 2016. 

  

8.  Praxe studenta FPE ZČU 

 Vyučující Mgr. Daniela Bártíková, Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Jiří Dlabač vedli 

pedagogickou praxi 2 studentů Pedagogické fakulty Plzeň v předmětu  Občanská nauka. 

 

9. Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová byla na adaptačním kurzu prvních ročníků a sportovním 

kurzu  třetích ročníků.   

 

10. Maturitní zkoušky 

 Učitelé českého jazyka a literatury připravili několik nových pracovních listů k ústní 

maturitní zkoušce. Organizace této činnosti a revize pracovních listů se ujala Mgr. Bohumila 

Pytlíková. 

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

 

11. Anděl Fest 2015 

 15 žáků třídy PLD4 se zapojilo do festivalu dobrovolnických a dobročinných aktivit 

„Anděl Fest 2015“. Dva dny pracovali nezištně na malbě zdi v centru města. Organizaci a 

dozor zajistila Mgr. Daniela Bártíková. 

 

12. Prezentace školy 

 Mgr. Gabriela  Buchtová vede oficiální facebookové stránky školy. 

 30. 11. 2015 se účastnila Mgr. Bohumila Pytlíková prezentace školy v rámci akce 

„Perspektiva technického a odborného vzdělávání“. 
 
 

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, Mgr. Josef Chmelík, Mgr. Ondřej Kapic,  

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

Pančíková, Mgr. Ilona Prokopcová,  Mgr. Romana Říhová, 

 Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Alena Šteklová 
 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 



Vyučované předměty:  Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk a  

    Ruský jazyk 

 

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, Mgr. Romana Říhová a Mgr. Yvona Špetová se zúčastnily 

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

Mgr. Yvona Špetová absolvovala školení pro školní maturitní komisaře. PaedDr. Martina 

Fabianová navštěvovala kurz komunikativní angličtiny s rodilým mluvčím. Tento kurz 

pořádal NIDV v Plzni a byl zaměřen na nové trendy maturitní zkoušky z angličtiny. 

 

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  Mgr. Blanku Felegy, Mgr. Josefa Chmelíka, Mgr. Ondřeje Kapice, Mgr. Soňu Krausovou, 

PaedDr. Dagmar Pančikovou, Mgr. Yvonu Špetovou a Mgr. Alenu Šteklovou.                             

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 a Mgr. Romana Říhová absolvovaly seminář s názvem Mezikulturní komunikace 

v angličtině a zúčastnili se tří seminářů věnovaných problematice výuky gramatiky 

v angličtině. Mgr. Romana Říhová  přijala pozvání na prezentaci vzdělávacího programu 

„OXFORD TEACHERS‘ ACADEMY ONLINE“. PaedDr. Martina Fabianová absolvovala 

konverzační kurz angličtiny pro velmi pokročilé. Mgr. Ilona Prokopcová se zúčastnila 

semináře Výuka němčiny pro žáky s poruchami učení a navštívila seminář s názvem 

„Grammatik – super“.  Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Romana Říhová se zúčastnily celodenní 

pracovní konference „IDEAS THAT WORK“ na gymnáziu na Mikulášském náměstí.                       

Mgr. Daniela Bártíková byla přítomna na semináři s názvem „Rusko a Západ“. Mgr. Josef 

Chmelík se na Pedagogické fakultě ZČU zúčastnil semináře Interaktivní vyučování 

v němčině. PaedDr. Dagmar Pančiková navštívila čtyři semináře DVPP pořádané OUP 

v Praze. 

 

4. Pořádání soutěží 

Mgr. Alena Šteklová, Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Soňa 

Krausová připravily a realizovaly školní kolo konverzační soutěže v angličtině, kterého se 

zúčastnilo 29 žáků. Mgr. Alena Šteklová připravovala vítězku této soutěže na městské kolo. 

 Mgr. Ilona Prokopcová a Mgr. Josef Chmelík připravili pro žáky 5. ročník soutěže 

v tvorbě prezentací fiktivních cestovních kanceláří „Tourismusmesse“, v němž soutěžilo                     

16 žáků. 20 žáků se zúčastnilo školního kola soutěže Olympiáda v ruském jazyce, vítězové 

reprezentovali školu v městském kole. 

 

5. Projekty 

Díky Mgr. Yvoně Špetové se škola zúčastnila projektu Ministerstva školství s názvem 

„VÝZVA 56“. Mgr. Yvona Špetová se jako manažerka projektu podílela na přípravě a 

realizaci projektu, zpracovala veškerou dokumentaci a závěrečné finanční ukončení projektu. 



Pro školu odvedla obrovský kus práce. V rámci projektu škola získala dotace na studijní 

pobyty žáků a učitelů v zahraničí. Uskutečnily se tři výjezdy do zahraničí.  

V září 2015 absolvovalo 10 žáků studujících francouzštinu studijní pobyt v „College 

International de Cannes“ za doprovodu Mgr. Pavlíny Lindové. Byli ubytováni na koleji a 

kromě výuky francouzštiny a prohlídky města Cannes navštívili Nice, Antibes, Eze a Monte 

Carlo, projeli se ve vlaku TGV, vykoupali se ve Středozemním moři a vyjeli si na ostrov 

„Muže se železnou maskou“. 

Mgr. Yvona Špetová a Mgr. Soňa Krausová se v listopadu 2015  zúčastnily 

dvoutýdenního kurzu angličtiny pro pokročilé v „Kaplan Internationale College Manchester“, 

kde se zdokonalovaly v angličtině a sledovaly také výuku cizinců v této škole. Součástí 

pobytu byl bohatý společenský program, např. „Národní dny“ ve škole Kaplan, výlet                       

do Liverpoolu, návštěva muzeí, divadelních představení a fotbalového utkání Ligy mistrů. 

Obě vyučující byly ubytovány v hostitelské rodině. 

V prosinci 2015 proběhla poslední část projektu. Třicet žáků školy za doprovodu    

Mgr. Yvony Špetové, Mgr. Romany Říhové a Mgr. Ondřeje Kapice absolvovalo studijní 

pobyt v Londýně s výukou angličtiny ve škole „English Language Teaching“. Všichni byli 

ubytováni v hostitelských rodinách, kde měli možnost poznat každodenní život v Anglii. 

Součástí pobytu bylo i poznávání nejzajímavějších míst Londýna, nakupování a cestování 

metrem a doubledeckerem. 

           

6. Kulturně poznávací exkurze 

Vyučující  pořádali  pro  žáky   kulturně  poznávací  exkurze  po  Praze s výkladem 

v cizím jazyce (Mgr.  Blanka Felegy, PaedDr. Dagmar Pančiková) . Obdobným způsobem se 

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

Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Josef Chmelík,  Mgr. Alena Šteklová, Mgr. Soňa Krausová).  

 

7. Zahraniční exkurze 

V červnu se zúčastnilo 35 žáků školy pětidenního odborného a jazykového zájezdu                  

do Itálie. Žáci si prohlédli expozice firem Ferrari a Lamborghini, navštívili muzeum firmy 

Maserati a továrnu na výrobu motocyklů značky Ducati. Součástí zájezdu byla i prohlídka 

Parmy, Benátek a městeček Vignola a Calstervetro. Pedagogický dozor zajišťovaly                       

Mgr. Pavlína Lindová a Mgr. Yvona Špetová, které celý zájezd připravily a realizovaly. 

 

8. Propagace školy 

Mgr. Yvona Špetová a Mgr. Ondřej Kapic propagovali naši školu v souvislosti 

s projektem „Výzva 56“ v Plzeňském deníku. Na facebooku školy byl umístěn článek týkající 

se tohoto projektu. Mgr. Blanka Felegy se ve spolupráci s rodiči postarala o umístění letáků                   

o škole v Plzeňském kraji, školu propagovala i jako předsedkyně Školské rady. 

 

9. Překlady 

Mgr. Blanka Felegy a Mgr. Romana Říhová prováděly překlady pro školu                              

do angličtiny. Jednalo se o smlouvy o ubytování cizinců a používání kopírky. Byly 

nápomocny též při překladu katalogů pro fiktivní firmy. 

 

10. Fiktivní výběrové řízení 

Mgr. Alena Šteklová pracovala v porotě fiktivního výběrového řízení a vedla se 

soutěžícími konverzaci v angličtině. 

 

 

 



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 při osobním 

kontaktu se zájemci o studium a s jejich rodiči vysvětlovali způsob výuky jazyků na škole.  

 

12. Péče o jazykové učebny, propagace jazyků 

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

Mgr. Romana Říhová, PaedDr. Dagmar Pančiková), pravidelně  jsou  obměňovány  

informativní  nástěnky (Mgr. Daniela Bártíková, Mgr. Pavlína Lindová, Mgr. Josef Chmelík, 

Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Alena Šteklová).   

Mgr. Alena  Šteklová  organizuje  odběr a  distribuci časopisu Bridge.       

 
 

6.6.1.3.   Zpráva  předmětové  komise  přírodních  věd 

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Mgr. Miroslava Chocholová 

 

Členové PK:    Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Roman Roubal, Mgr. Jan Šulc,   

    PaedDr. Martina Fabianová, Mgr. Robert Pecko, Mgr. Jiřina  

    Dušková, Mgr. Soňa Königsmarková, Ing. Jan Bříza,  

Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Lukáš Feřt 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Vyučované předměty: Matematika, Fyzika, 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. Robert Pecko byl vedoucím práce SOČ s názvem „VideoPi“. Práci pod jeho 

vedením zpracovával žák Martin Haváček ze třídy MPP2. Práce se umístila na 3. místě 

v okresním kole – kategorie Elektrotechnika. 

 

4. Mgr. Roman Roubal absolvoval akreditovaný studijní program „Koordinátor ICT“ 

akreditace MŠMT 9533/2014-1-429 v rozsahu 250 hodin. 
 

5. Mgr. Lukáš Feřt absolvoval  12. 10. 2015 akreditovaný vzdělávací program KCVJŠ Plzeň 

„Zajímavosti a novinky ze Sluneční soustavy“. 

 

6. Dne 1. 12. 2015 se Mgr. Robert Pecko, Mgr. Marcela Nesnídalová a Ing. Jan Bříza 

účastnili na ZČU semináře učitelů informatiky na téma „Virtualizace a cloudové 

technologie“.  



7. Mgr. Lukáš Feřt se zúčastnil týdenní mezinárodní odborné exkurze se ZČU v technickém 

muzeu v Mnichově v termínu 11. 1. 2016–15. 1. 2016. Na exkurzi vyslechl zajímavosti 

v oblasti optiky, elektřiny a magnetismu, Sluneční soustavy. 

 

8. Mgr. Marcela Nesnídalová se 1. 3. 2016 zúčastnila přednášky „Zvyšování osobního 

výkonu v práci a moderní principy sebepoznání“. 8 hodin přednášky skvěle vedl                     

PhDr. Pospíšil. 

 

9. Mgr. Marcela Nesnídalová 21. a 28. 4. 2016 absolvovala praktické cvičení „Pěkné 

webové stránky si může vytvořit každý – začátečníci“. Dvě odpoledne praktického cvičení 

vedl Mgr. Mainz. 

 

10. Mgr. Lukáš Feřt 31. 5. 2016 přednesl problematiku týkající se rezonance v podvozku 

automobilu na „Odborném řemeslném kempu Automechanik“, kterého se zúčastnilo                        

14 nejlepších žáků škol plzeňského kraje.  
 

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

pro učebnu PC4, opravoval a udržoval bez-diskové stanice umístěné na chodbách školy a 

server poskytující služby pro tyto stanice. 

 

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

ve školním roce 2015/16 odbavil přes 1700 požadavků a eviduje celkem přes 4 500 

požadavků týkajících se většinou změn v rozvrhu. Dále byly provedeny aktualizace 

rezervačního systému pro učebnu B08. 

 

13. V prosinci 2015 provedl Mgr. Robert Pecko migraci výukového systému Moodle                         

ze stávajícího souborového serveru na nově dodaný server. Stávající instalace eviduje     

přes 400 žáků a obsahuje přes 70 výukových kurzů. Na stejný stroj provedl migrace 

projektu meteostanice, která v současné době provedla přes 900 000 měření teploty, tlaku, 

vlhkosti a koncentrace CO v ovzduší v blízkosti školy. 

 

14. Mgr. Robert Pecko se podílel na přípravě soutěže Fiktivní firmy. Pro tuto soutěž vytvořil 

portál pro odevzdávání žákovských prací, které byly na této soutěži prezentovány. Dále se 

podílel na průběhu soutěže a zajišťoval technickou podporu. 

 

15. V lednu 2016 Mgr. Robert Pecko instaloval nově dodaný server. Na server byl 

nainstalován operační systém Debian a nasazena virtualizační technologie KVM. 

Následně byla provedena migrace dvou fyzických serverů do virtuálního prostředí. 

Jednalo se o server zajišťující běh bez-diskových stanic a server s požadavkovým 

systémem, rezervacemi učeben a mapu praxí. Tím došlo k úspoře energie a prostoru. 

Druhý jmenovaný server je zatím v režimu testování. 

 

16. V květnu Mgr. Robert Pecko vytvořil pro snadnější kontrolu žáků vykonávajících praxi 

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

 

17. Mgr. Robert Pecko a Mgr. Lukáš Feřt pokračovali v akci Sběr víček pro nemocného 

Honzíka. 
 

 

 



18. Na naší škole proběhla 16. října 2015 zajímavá školní soutěž „Prezentace přírodovědných 

předmětů“. Soutěžící žáci si předem připravili prezentace na určité zadané téma, které 

měli před porotou obhájit. V porotě přijali účast doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.                           

(z katedry matematiky Pedagogické fakulty Plzeň) a Mgr. Jaroslav Šobr z Krajského 

úřadu Plzeňského kraje. Učitelé pořádali tuto soutěž proto, aby se jejich žáci naučili 

vyjadřovat, zbavili se trémy a získali zkušenost jak vystupovat před cizími lidmi. Všechny 

přednesené soutěžní práce byly zajímavé i poučné. Organizátoři soutěže byli Mgr. Jiřina 

Dušková, Mgr. Lukáš Feřt a PaedDr. Martina Fabianová.  

 

19. Dne 19. listopadu 2016 Mgr. Lukáš Feřt doprovázel piškvorkový tým na Gymnázium 

Plzeň, kde probíhalo krajské kolo piškvorek.   

 

20. V pátek 11. prosince 2015 proběhla již pojedenácté „Matematika je hra“ pod názvem 

„Vánoční matematika“. Zúčastnilo se 25 soutěžících dvojic, kterým se líbila hravá a 

zábavná atmosféra. Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: znalostní test, test vtipných 

logických úloh a prezentace jednoduché slovní úlohy s vánoční tematikou, při které se 

hodnotilo nejen vyřešení, ale i způsob vysvětlení. Organizátory soutěže byli Mgr. Jiřina 

Dušková, Mgr. Lukáš Feřt a PaedDr. Martina Fabianová. 

 

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

„Matematický klokan“. Zúčastnilo se 25 žáků v kategorii Junior a 40 žáků v kategorii 

Student. Organizaci soutěže zajišťovala Mgr. Miroslava Chocholová a vyhodnocení 

soutěže provedl Mgr. Lukáš Feřt.  

 

22. Dne 6. 4. 2016 Mgr. Marcela Nesnídalová s Mgr. Romanem, Roubalem pomáhali                          

s organizací krajského kola soutěže „Prezentiáda 2016 ZŠ a SŠ“, která se konala v sále 

naší školy. Mgr. Marcela Nesnídalová byla členkou pětičlenné poroty, která hodnotila 

týmovou práci a předvedení vytvořených prezentací na zadané téma. 

 

23. Ve středu 20. dubna 2016 proběhla na naší škole již podvanácté oblíbená žákovská soutěž 

„Matematika je hra“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (1. ročník) a starší žáci 

(2. a 3. ročník). Zúčastnilo se 72 žáků ze sedmi středních odborných škol Plzeňského 

kraje, za jehož finanční podpory se akce konala. Soutěž zahájila JUDr. Jaroslava 

Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

Soutěž se již tradičně skládala ze tří úkolů v každé kategorii: znalostní matematický test, 

test logických úloh a prezentace matematického pojmu. Organizátoři soutěže byli                               

Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Lukáš Feřt a  PaedDr. Martina Fabianová. 

 

24. Pod vedením Mgr. Lukáše Feřta funguje každé úterý Fyzikální kroužek pro žáky. 

Fyzikální kroužek je zaměřený především na pokusy a navštěvovali ho žáci, které fyzika a 

fyzikální pokusy zajímají.  Náplň kroužku je rozmanitá. Od pokusů např. na téma těžiště, 

reakční pohon, tekutý dusík, vztlaková síla atd., po na exkurze na Katedře matematiky, 

fyziky a technické výchovy. 

 

25. Mgr. Lukáš Feřt  a Mgr. Miroslava Chocholová navštívili 11. 9. 2015 se třídami PLD2 a 

MPP1 interaktivní výstavu „Dny vědy a techniky“. Akce byla zaměřena na prezentaci 

vědy a techniky. 

 

26. Mgr. Lukáš Feřt se zúčastnil 6. 11. 2015 odborné exkurze ve firmě Brush, která se zabývá 

výrobou turbogenerátorů.  Na exkurzi byla vidět komplexní výroba generátorů. 



27. Mgr. Marcela Nesnídalová byla se třídou DP1 15. 12. 2015 v Planetáriu v Techmanii a 

zhlédli 3D film. 

 

28. Třída MPP2 se zúčastnila dvou zajímavých exkurzí k doplnění školní teoretické výuky: 

24. 11. 2015 do Auto Viza, s. r. o. a 4. 12. 2015 do Českého rozhlasu Plzeň.  

Dozor: Mgr. Miroslava Chocholová, Mgr. Jiřina Dušková. 

 

29. Dne 30. 3. 2016 navštívila třída MEK1  ZOO Plzeň. Jednalo se o prohlídku 

kombinovanou s odbornou přednáškou - Šelmy a predátoři.  

Dozor: PaedDr. Martina Fabianová a Ing. Marcela Kubíková. 

 

30. Třídy MPP1, MPP2 a MPP3 navštívily 30. a 31. března 2016 Jadernou elektrárnu                       

v Temelíně. Nejdříve se žáci filmem seznámili s principem jaderného reaktoru. Pak si 

prohlédli blok strojovny.  

Dozor: Mgr. Miroslava Chocholová, Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Lukáš Feřt, Ing. Miroslav 

Müller. 

 

31. Mgr. Marcela Nesnídalová a Ing. Helena Šleglová se třídou DP1 11. 5. 2016 navštívily 

Národní technické muzeum v Praze – dopravní sál.  

 

32. Mgr. Marcela Nesnídalová byla s třídou DP1 30. 5. 2016 na náměstí Republiky v Plzni, 

kde se zúčastnila akce policie „ČR – NE!BEZPEČNĚ za volantem“. Žáci procházeli mezi 

stánky, plnili různé úkoly s brýlemi, které simulovaly vliv alkoholu nebo omamných 

látek. Vyzkoušeli si s těmito brýlemi také jízdu na trenažéru řízení auta nebo motorky. 

 

33. Třída MEK1 se 17. 6. 2016 zúčastnila v Plzni Křimicích prohlídky Legiovlaku. Součástí 

byla i odborná přednáška.  

Dozor: PaedDr. Marcela Fabianová a Ing. Helena Šleglová. 

 
 

         6.6.1.4. Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů 
 

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 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

Vyučované předměty: Ekonomika, Daňová legislativa, Obchodní korespondence, 

    Fiktivní firma a Praxe 

Komise se setkávala dle potřeby, průměrně jednou za čtvrtletí. 

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

27. a 28. listopadu 2015 a 22. ledna 2016, kde zájemce o studium informovali o podmínkách 

přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělání, představili jim studentské práce 

zpracované v předmětech fiktivní firma.                                                                                                                      

 



Zájemci mohli nahlédnout do odborných učebnic, které byly k dispozici v učebně a 

seznámit se s tematickými plány ekonomicky zaměřených předmětů. 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. Ondřej 

Kapic zprostředkoval v ranním vysílání rádia Kiss Proton dne 27. 5. 2016 rozhovor se žákem 

Robertem Hunsdörferem o předmětu obchodní korespondence a naší škole jako takové. Rádio 

Kiss Proton si následně umístilo na své facebookové stránky fotografii učebny PC1                        

s pozdravem třídy PSD1 a SPŠ dopravní, Plzeň všem posluchačům rádia.  

Mgr. Jiřina Dušková pravidelně zajišťuje zveřejňování článků o aktivitách komise 

v tisku. V září jí vyšel v Plzeňském deníku článek na téma "Tradiční soutěže na dopravce", 

který informuje o ekonomických soutěžích (Prezentace podniku, Finanční gramotnost, 

Fiktivní pohovor, Ekonomická olympiáda), jež pravidelně komise ekonomických předmětů 

pořádá, v prosinci pak článek o soutěži Prezentace podniku a Veletrhu fiktivních firem. Další 

články pak informují o uskutečněných odborných exkurzích pro žáky. 

Akce komise ekonomických předmětů jsou dále prezentovány na stánkách naší školy                         

a na školních nástěnkách.  

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 10. května 2016. 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 22. října 2015 proběhl 9. 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.  

Soutěžící žáci si předem připravili prezentace na určité zadané téma, které měli                   

před porotou obhájit. V „Prezentaci podniku“ zasedli v porotě: Ing. Anna Kadlec-Valentová 

(ředitelka Úřadu práce Plzeň-jih), Ing. Vladimír Čada (ředitel Úřadu práce Plzeň-sever) a 

Mgr. Ladislav Harvánek z Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

Také ve školním roce 2015/16 se naše škola zúčastnila 7. ročníku celostátní 

elektronické soutěže „Finanční gramotnost“. Soutěžilo 244 žáků. Školní družstvo (žáci třídy 

PSD4: Lukáš Polena, David Synek, Jan Kadlec) obsadilo 3. místo v okresním kole. 

Organizátorem na naší škole je  Mgr. Jiřina Dušková. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěžní otázky se týkají především peněžní, rozpočtové a 

cenové gramotnosti. Tak se žáci naučí, co a kdy koupit, proč a jak spořit, kdy a do čeho 

investovat. 

V letošním školním roce se žáci zapojili také do celostátní soutěže „Logická 

olympiáda“, která probíhá podobně jako Finanční gramotnost v elektronické podobě. 

Podmínkou postupu do dalšího kola je zde získání určitého minimálního počtu bodů. Z naší 

školy do krajského kola postoupili Toman Jakub (PSD3), Polívka Martin (MPP1), Řeřichová 

Tereza (PLD2) a Šambergerová Daniela (PLG2). Proběhlo  dne 6. 11. 2015 v prostorách 

Střední průmyslové školy elektrotechnické. 



Tradiční akcí komise ekonomických předmětů je veletrh fiktivních firem „Vánoční 

Plzeň“. Na organizaci se každoročně podílejí vyučující ekonomiky a fiktivních firem                    

Ing. Jana Benešová, Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Jaroslav Pertlíček, Bc. Anna Hýbnerová,                   

Mgr. Ondřej Kapic a Ing. Dita Žihlová. Po technické stránce veletrh zajišťoval Mgr. Robert 

Pecko a  Ing. Jan Bříza. 

Dne 9.–10. prosince 2015 proběhl již 20. 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.  

Pozvání přijalo celkem 24 fiktivních firem z Plzně, Sokolova, Mostu, Písku, 

Mariánských Lázní, Hořovic a Příbrami. O hudební kulturní vložku se postarali žáci naší školy 

a kolega Ing. Miroslav Šimandl. Dále proběhla malá ukázka společenských tanců v podání 

mladých tanečníků. Tradiční veletrh se nesl v duchu velmi přátelské atmosféry, pohody a 

velké rivality při vlastním obchodování. Účastníci veletrhu prokázali dobré znalosti v oblasti 

obchodování, v práci s účetními doklady a především v jednání se zákazníky. 

Na závěr veletrhu bylo provedeno vyhodnocení soutěží, které byly vyhlášeny při 

slavnostním zahájení. Jednalo se o soutěžní prezentace fiktivních firem, reklamní spoty, 

nabídkové katalogy a také se soutěžilo o nejlepší firemní stánek. V kategorii o nejlepší 

prezentaci obsadily první dvě místa firmy z naší školy – Skelet, s. r. o. (1. místo) a XRider, 

spol. s r. o. (2. místo). Firma Skelet, s. r. o. se ještě umístila na 2. místě v kategorii o nejlepší 

reklamní spot a na 5. místě v kategorii o nejlepší firemní katalog. 

Poděkování za to, že mohl veletrh fiktivních firem opět proběhnout, patří také 

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který již tradičně náš veletrh finančně podpořil a věnoval 

finance na nákup věcných odměn pro vítězné firmy. 

Dne 17. února 2016 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 Úřadem práce Plzeň–sever a Plzeň-jih a firmou AEG Electric Tools, s. r. o. připravila 

komise ekonomických předmětů i pro žáky ostatních středních škol. Přihlásilo se                                 

43 soutěžících, kteří se fiktivně ucházeli o různé pracovní pozice.  

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. V porotě letos zasedli Ing. Vladimír Čada, ředitel úřadu práce Plzeň–sever,                        

Ing. Karel Žihla, zástupce firmy  AEG Electric Tools, s. r. o., p. Ladislav Harvánek, Plzeňský 

kraj, Valentová Anna Ing. et Ing., ředitelka úřadu práce Plzeň–jih, Martina Voříšková, 

ekonomka SPŠ dopravní, Plzeň a Mgr. Alena Šteklová, vyučující anglického jazyka na SPŠ 

dopravní, Plzeň. Porota 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. Mnoho užitečných informací nejen pro samotnou soutěž, ale i pro 

reálný přijímací pohovor přinesla i beseda, kterou pro přihlášené účastníky připravil před 

konáním samotné soutěže Ing. Karel Žihla, zástupce firmy  AEG Electric Tools, s. r. o. 

Nejúspěšnějšími soutěžícími z naší školy byli v tomto roce Ben Rached Hedi ze třídy 

PLG2, který obsadil 3. místo, Nikola Pašková z téže třídy skončila na 4. místě. 

Dne 20. června 2016 se uskutečnil 6. 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                           

11 družstev. 1. místo obsadilo družstvo Ekoisté ze třídy PG2, 2. místo družstvo Karlosova 

Parta ze třídy PLG1  a 3. místo získalo družstvo DFM třídy PSD2. Odměněno bylo celkem 

pět družstev, z prostředků SRPŠ jim bylo rozděleno 2.100 Kč. 

 

Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů: 

Dne 22. a 24. 9. 2015 se uskutečnila exkurze do České národní banky v Praze.  

Zúčastnili se jí žáci tříd MD3 PSD4 DP4, MEK4, PLD3, PSD1. Pedagogický dozor 

vykonávali  Ing. Jana Benešová a Mgr. Gabriela Buchtová v prvním termínu a Bc. Anna 

Hýbnerová a Mgr. Ondřej Kapic ve druhém termínu. Žáci si v ČNB prohlédli výstavu „Lidé a 

peníze“ s odborným výkladem. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o fungování 

centrální banky, ochranných prvcích peněz a také o historii, vzniku a vývoji peněz.                

Po skončení návštěvy ČNB následovala prohlídky historického centra Prahy.  

V úterý 10. listopadu a ve středu 11. listopadu 2015 se uskutečnil již 18. ročník 

regionálního veletrhu fiktivních firem na OA v Příbrami. Z naší školy zde vystavovaly a 

prodávaly dvě firmy: Skelet, s. r. o. (Kristýna Maříková a Vendula Mezková ze třídy PLG4) a 

X-Rider, s. r. o. (Martina Brejchová, David Rous a David Synek ze třídy PSD4). Žáci tříd 

PLG4 a MEK4 je přijeli se svými  učitelkami Mgr. Jiřinou Duškovou a Mgr. Hanou Žižkovou 

podpořit a obchodovat s nimi, nakupovat u jejich i ostatních stánků. Bylo zde hodně 

prodávajících i návštěvníků. 

Exkurze do firmy VIZA AUTO, s. r. o. - třída PLD1 navštívila 24. 11. 2015 firmu 

VIZA AUTO, s. r. o. v Plzni na Borských polích. Zde se specializují na výrobu kovových 

konstrukcí sedaček a palubních desek do automobilů. Žáci se seznámili s pracovními postupy, 

poznali moderní výrobu, ale i skladování a logistiku. Dozor na exkurzi: Mgr. Jiřina Dušková a 

Mgr. Romana Říhová. 

Veletrh práce a vzdělávání  dne 21. 1. 2016 - KD Peklo Plzeň - zúčastnily se třídy 

MPP4 a PLD4 s Mgr. Jiřinou Duškovou a Ing. Helenou Šleglovou.  Žáci se zde seznámili                    

s nabídkou práce a s požadavky na pracovní sílu 31 plzeňských i mimoplzeňských firem. 

Nejvíce je však zaujala přednáška „Jak uspět u zahraniční firmy.“ 

Dne 2. 3. 2016 se třída PLG2 a někteří žáci z třídy PLG3 a DP4 podívali                               

do automobilky TPCA Kolín. Viděli zde moderní výrobu automobilů, kterou z velké části 

zajišťují roboty a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí i z oblasti logistického systému tohoto 

závodu. Pedagogický dozor vykonávali Ing. Jana Benešová a Ing. Vladimír Beneš. 

Dne 16. 3. 2016 se zúčastnili žáci  třídy PSD3 a zájemci o automobily ze tříd MEK1, 

DP2 a DP4 exkurze do automobilky Škoda Mladá Boleslav. Pedagogický dozor konali                        

Ing. Vladimír Beneš a Ing. Dita Žihlová. Součástí prohlídky byla i návštěva muzea, kde si žáci 

mohli prohlédnout nejzajímavější exponáty z  historie výroby této světoznámé automobilky.  

Dne 12. 4. 2016 se třídy PLG2 a PSD2 zúčastnily komentované prohlídky v ZOO 

Plzeň. Díky Ing. Janě Jindřichové, která získala z ekologických soutěží finanční prostředky                    

na nákup permanentní vstupenky, mohli i žáci z oboru Provoz a ekonomika rozšířit své 

znalosti z oblasti biologie a environmentální výchovy. Pedagogický dozor vykonávali                       

Ing. Jana Benešová a Ing. Vladimír Beneš 

Dne 27. 5. 2016 třída PLD1 navštívila s Mgr. Romanou Říhovou a                          

Mgr. Jiřinou Duškovou regionální stanici Českého rozhlasu Plzeň. Žáky přivítal Ing. Pavel 

Bouda z marketingového oddělení, který je provedl celou budovou, a tak zde mohli sledovat 

lidi při zajímavé a originální práci. Nejdříve si žáci prohlédli nahrávací plenér a malou i 

velkou nahrávací místnost se zvukařem u mixážního pultu. Pak je hlavně zaujalo natáčení 

živého vysílání s hosty. 



Exkurze do muzea historických motocyklů v Železné Rudě ve dnech 23.–24. 6. 2016  

se zúčastnila třída PLG2, pedagogický dozor vykonávala Ing. Jana Benešová. 

Dne 27. 6. 2016 se třída PLD1 vydala na exkurzi do ČSAD autobusy Plzeň, a. s. Žáci 

se zde seznámili s provozem a s opravárenskými dílnami. Nejvíce se jim líbilo historické 

muzeum staré dopravní techniky. Pedagogický dozor konali Mgr. Jiřina Dušková a                               

Mgr. Romana Říhová. 

 

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 10.-11. listopadu 2015 se zúčastnili zástupci fiktivních firem Skelet, s. r. o. a 

XRider, spol. s r.o. a jejich vyučující Bc. Anna Hýbnerová a Ing. Jana Benešová veletrhu                     

v Příbrami. Vyzkoušeli si prezentovat firmu, nabízet zboží a vyplnit účetní doklady.                           

V soutěžích se firmy umístily zhruba v polovině mezi všemi zúčastněnými.  

 Ve dnech 16.–18. března 2016 se konal v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích 

22. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Celkem se zúčastnilo 120 firem, z toho 60 z ČR. 

Naši školu reprezentovali vždy 3 zástupci ze dvou firem, X-Rider, spol. s r. o. a Skelet, s. r. o. 

Zúčastnili se soutěží o nejlepší prezentaci, nejlepší stánek, nejlepší katalog a nejlepší plakát.   

I  v tak velké konkurenci si nevedli vůbec špatně, např. v soutěži o nejlepší katalog se umístila 

firma XRider, spol. s r. o. na 4. místě a o jeden bod jsme přišli o pohár.  

 

Účast na projektech 

Ing. Jana Benešová se zapojila do jednání platformy Podpora podnikavosti Krajského 

úřadu Plzeňského kraje. Na projektu se dále účastní Ing. Zdeněk Mužík (Regionální 

hospodářská komora Plzeňského kraje), Mgr. Pavla Chocholová (Národní ústav                                  

pro vzdělávání), Ing. Naděžda Mauelová, MBA (VOŠ a SPŠE, Plzeň), Mgr. Bc. Hana 

Stýblová, (ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov) a zástupci Západočeské univerzity v Plzni.  

Cílem platformy je napomáhat při zpracování Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání Plzeňského kraje, zejména při určení priorit v povinné oblasti KAP - podpora 

kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a pro oblast 

iniciativy a kreativity také pro MŠ. Naše škola byla oslovena díky výuce předmětu Fiktivní 

firma, ve kterém dochází k rozvoji zmíněných kompetencí. 

 

Další vzdělávání členů komise 

31. 5. 2016  proběhl seminář Hospodářská politika státu organizovaný KCVJŠ Plzeň, 

přednášející: Ing. Iva Matějková. Semináře, který podrobně popsal aktuální fiskální a 

monetární politiku se zdůrazněním růstu HDP a poklesu inflace v ČR tak, aby vyučující mohli 

problematiku srozumitelně vysvětlit svým žákům, se zúčastnila 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. 

 

Vyučované předměty: Dopravní zeměpis, Doprava a přeprava, Odborná doprava,  

    Logistika, Logistika a obslužné systémy, Dopravní logistika,  

    Silniční doprava a přeprava, Řízení leteckého provozu, Letadla a  

    letiště, Přepravní služby, Dopravní služby, Praxe a Počítačové  

    aplikace 

 

Předmětová komise dopravních předmětů se pravidelně setkávala v každém pololetí a 

dále při řešení vzniklých pracovních problémů. 

 Ve školním roce 2015/16 probíhala výuka podle zavedených ŠVP ve všech ročnících. 

Obsah učiva školních vzdělávacích plánů jsme průběžně inovovali vytvořenými šablonami a 

prezentacemi, které reagovaly na aktuální změny v dopravě a logistice.   

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), 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) a se sdružením Česmad (Ing. Radmila Smětáková, Ing. Jiří Svoboda – 

účast na valné hromadě a na oslavě 50. výročí založení společnosti). 

 

1. Odborná školení 

 Pravidelně se zúčastňujeme setkání učitelů odborných předmětů všech dopravních 

škol v rámci Odborné výchovy pořádané SSL v Praze, letos se uskutečnily dvě schůzky                    

(Ing. Radmila Smětáková).  

Škola je členem sdružení Česmad, které nám poskytuje potřebné informace a školení 

v oboru. V říjnu jsme se zúčastnili školení „Změny v provozování silniční nákladní 

vnitrostátní dopravy“ (Ing. Vladimír Beneš, Ing. Radmila Smětáková) a v květnu školení                   

o novelizaci celního zákona (Ing. Radmila Smětáková). Také jsme se zdokonalovali 

v počítačové gramotnosti – Ing. Helena Šleglová (PREZI, myšlenkové mapy, Cloud). 

 

 

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 jsme ho doplnili i třemi periodickými školeními řidičů. 

 

 

 



3. Soutěže 

Každoročně naše komise připravuje žáky na soutěž „SOČ“. V letošním roce se 

zúčastnili čtyři žáci oboru vzdělávání  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 městského kola a čtyři žáci 4. ročníků své práce předvedli u maturitní obhajoby. 

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

pořádaná SOŠ logistická a SOU Dalovice v měsíci říjnu. Naši školu letos úspěšně 

reprezentovali žáci třídy PLG4 pod vedením Ing. Rostislava Jekielka. Během třídenní soutěže 

měřili síly v logistice, ekonomice a prezentaci.  Celkově obsadili krásné 2. místo. 

Na začátku měsíce června jsme se s žáky PLG3 zúčastnili 3. ročníku celostátní 

dopravně-logistické soutěže  „PR-DO-LOG 2015“ (Ing. Radmila Smětáková). Žáci plnili 

úkoly z oblasti  logistiky, dopravy, ekonomiky a prokazovali i jazykové znalosti. První část 

soutěže probíhala v historickém centru a okolí města Česká Třebová. I během pěší túry                       

na chaloupku Maxe Švabinského, lesní expozici pravěku a rozhlednu žáci plnili úkoly                          

z odborné i všeobecné tématiky. Naše družstvo si odneslo cenná vítězství v logistické soutěži, 

v tvorbě a prezentaci vlastního projektu a v soutěži z historie. Sošku maskota soutěže si 

odvezlo vítězné družstvo z Prahy, které je současně i pořadatelem příštího ročníku. 

Společně s kolegy a žáky z Křimic jsme v rámci soutěže „Technika má zlaté dno“ 

nafotili plakát a kapesní kalendáře naší školy (třída PLG1). 

Jako porotci jsme se zúčastnili krajského  kola soutěže „Prezentiáda 2016“ (komise 

přírodovědná a Ing. Radmila Smětáková). 

 

4. Zvyšování  kvality výuky 

Členové naší komise aktuálně inovují a ve výuce využívají  multimediální výukové 

prostředky, které jsme vytvořili v rámci projektu šablony: Ing. Helena Šleglová témata 

všeobecné dopravy, Ing. Vladimír Beneš – témata silniční dopravy, Ing. Pavel Zach - letecká 

doprava, Ing. Rostislav Jekielek – témata předmětu Zbožíznalství, Ing. Radmila Smětáková - 

předmět Logistika.  

V odborných předmětech využíváme dostupné technické pomůcky pořízené z projektů 

(silniční tachograf) a usilujeme o získání dalších pro leteckou dopravu a logistiku. 

Teoretickou  část výuky odborných předmětů jsme doplňovali praktickými ukázkami 

činností při návštěvách odborných exkurzí. 

 

5. Odborné exkurze 

Učitelé  odborných předmětů v tomto školním roce uspořádali odborné exkurze                           

pro žáky všech ročníků a zaměření: 

Automobilku TPCA Kolín navštívili žáci tříd PLG2, PLG3, PSD2 a MD3                          

pod vedením Ing. Vladimíra Beneše. Tyto exkurze mají na naší škole již dlouholetou tradici. 

Na podobnou prohlídku automobilky v Mladé Boleslavi se podívali i žáci třídy PSD3, DP2 a 

MEK1. 

Žáci zaměření  Logistika a zasilatelství  se zúčastnili prohlídky  plzeňského pivovaru, 

kde se kromě klasické prohlídkové trasy seznámili i s procesem skladování a dopravy piva 

(Ing. Rostislav Jekielek). V červnu jsme se třídou PLG1 a PLG3 byli přítomni proražení 

jižního tubusu nejdelšího tunelu v ČR Ejpovice-Plzeň.  

Pracovníci Metrostavu nám poskytli potřebné informace a zblízka ukázali razící hlavu a 

potřebná manipulační zařízení  (Ing. Radmila Smětáková). 

 

 



 Žáci třídy PLD3 navštívili pod vedením Ing. Danuše Kvitové odbornou exkurzi 

v železniční stanici České Budějovice a podívali se i do pivovaru Budvar, kde jim byla 

vysvětlena výroba a logistické služby. Žáci stejné třídy se zúčastnili i třídenní exkurze v Brně 

zaměřené na železniční a leteckou dopravu (Ing. Miroslav Šimandl).  

Ing. Helena Šleglová zorganizovala pro žáky 1. ročníku návštěvu Technického muzea 

v Praze a zúčastnili se i dvoudenního dopravního průzkumu ve spolupráci s SVSmP                           

na Borských polích. 

Prohlídku letiště Letkov s možností krátkých letů poskytl Ing. Antonín Wagner                      

pro žáky tříd PLG1, PLG2 a PSD2. 
 

6. Maturitní zkoušky 

Během školního roku jsme řádně připravovali žáky k úspěšnému vykonání maturitní 

zkoušky z odborných předmětů. Většina členů komise se podílela na průběhu státní části MZ 

jako zadavatelé. Na školní části MZ jsme se všichni účastnili v maturitních komisích 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. Helena Šleglová,                   

Ing. Jaroslav Čejka, 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 
Všichni členové komise se zúčastnili Dnů otevřených dveří naší školy, na které si 

připravili propagační materiály svých zaměření a motivační soutěže pro naše budoucí žáky. 

Propagace SPŠ dopravní na základních školách se osobně zúčastnil Ing. Rostislav Jekielek. 

 

 
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 Plzák, Ing. Jan Šneberger, Ing. Antonín Wagner, 

pan Jaroslav Hofman, pan Vladimír Wolf 

 

Vyučované předměty: Technické kreslení, Strojírenská technologie, Mechanika,  

    Části strojů a mechanismy, Řízení motorových vozidel, Silniční  

       vozidla, Diagnostika a opravy, Automatizace, Elektrotechnika,  

    Dopravní prostředky, Kontrola a měření, Praxe a Provoz vozidel 

 

 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.  

Žáci oboru vzdělání  Dopravní prostředky se průběžně zúčastňovali odborných exkurzí 

(Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín). 

 

Další vzdělávání pedagogů 

Seminář Auto-CAD pro tvorbu klasické (2D) dokumentace na pokročilé úrovni; 

pořádáno certifikovaným školicím střediskem C-Agency; účastnil se Ing. Jaroslav Plzák.                   

Ing. Jan Šneberger je v dlouhodobém kontaktu s firmou Bosch – automobilová technika. 

Odborných prezentací firem automobilového průmyslu zejména v oblasti servis a diagnostika 

se zúčastňují členové komise dle příležitostí. Ing. Josef Fikrle se zúčastnil několika kurzů 

zaměřených k využití žákům snadněji dostupných grafických programů, k tvorbě pomůcek 

využitelných v odborné výuce, k využití myšlenkových map jako nástroje pro větší kreativitu 

žáků. 

 

SOČ 

 Žák DP4 Pavel Kraft využil možnosti prezentovat práci SOČ o historii traktorů Zetor                        

při maturitní zkoušce náhradou za praktickou zkoušku. 

 

Průběžné a souvislé praxe 

 Komise zajistila organizaci průběžných i čtrnáctidenních souvislých praxí žáků 

druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Členové komise pomáhali žákům zvolit z hlediska 

odbornosti a případných perspektiv vhodné pracoviště. Zajistili i sepsání smluv žáků 

s firmami. Rovněž se členové komise aktivně podíleli na kontrolách praxí (dle dalšího 

časového využití učitelů  při maturitách a výuce). 

 

Dny otevřených dveří a prezentační akce školy 

 Všichni členové vzorně prezentovali školu a obor vzdělání Dopravní prostředky                      

při Dnech otevřených dveří. Aktivně podávali informace rodičům i potenciálním uchazečům. 

Prezentačních akcí školy zaměřených k upoutání pozornosti žáků devátých tříd ZŠ se                          

za komisi účastnil Ing. Josef Fikrle, který na tyto akce vyrobil drobné reklamní předměty. 

K zviditelnění oboru přispěli i někteří žáci třídy DP2(Richard Šístek, Filip Štucaur, Marek 

Masopust). 

 

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. 

 

Využívání doplňkových médií 

Komise má k dispozici odborné časopisy Automobil, Autoexpert atd., které jsou 

využívány ve výuce oborných profilových předmětů Dopravní prostředky i volně předkládány 

žákům. Podobně jsou využívány též internetové články, videa, filmy a televizní dokumenty. 

 

 

 

 

 

 



6.6.1.7. Zpráva předmětové komise tělesné výchovy  
 

Složení předmětové komise: 

   

Předseda komise:   PaedDr. Alfred Pinker 

 

Členové:    Mgr. Hana Žižková, Mgr. Petr Peleška 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Vyučovaný předmět: Tělesná výchova 

 

Na úvodní schůzi PK v srpnu 2015 jsme si stanovili priority pro výuku TEV. Jsou                       

v podstatě stejné jako v minulých letech – zvýšení fyzické kondice žáků, omezení počtu 

necvičících žáků a větší zapojení žáků do sportovních činností. K tomu chceme zatraktivnit 

výuku TEV dalšími novými formami cvičení. Stále je vysoký počet úrazů při TEV, které 

plynou  z nedostatečné fyzické kondice, někdy i chybějícím principem fair play a vzájemnými 

ohledy při sportovním zápolení. Novým prvkem, se kterým se musí učitelé tělesné výchovy 

potýkat, je nárůst počtu žáků s nejrůznějšími alergiemi. 

Stále platí jako základní dokument ŠVP, který jsme zpracovali pro všechny ročníky. 

Ani při inspekci ČŠI nebyly shledány žádné vážné nedostatky, pracujeme v komisi ve stejném 

složení již řadu let a dokážeme nečekané situace zvládnout.  

Samozřejmě nám neustále chybí kvalitnější venkovní sportoviště, kde bychom se 

mohli věnovat ještě většímu počtu aktivit, zejména atletických. Radostnou zprávou pro nás 

byla informace o poskytnutí finančních prostředků  od SRPŠ nejen na členské příspěvky 

AŠSK, ale hlavně na nové zařízení posilovny. Škola k tomu přidá technické zabezpečení a 

všichni se už těší na nový školní rok, kdy by měla být posilovna dokončena. Je však nutné jen 

vyřešit pronájmy cizím subjektům.  

Ale musíme to brát jako fakt a i ve stávajících podmínkách vzdělávat žáky v oblasti 

tělesné kultury. Přesto jsme letos dosáhli některých dobrých a pozoruhodných 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. Na konci školního roku se opět zúčastníme 

„Poháru hejtmana Plzeňského kraje“, pokusíme se přiblížit loňskému výsledku. 

 

Sportovní výsledky 
 

FOTBAL - garant PaedDr. Vladimír Pinker 

V mladší kategorii jsme neuspěli, nepostoupili jsme z okresního kola. Vše jsme si vynahradili 

na „Poháru Josefa Masopusta“, kde mohli startovat ročníky 1996 - 2000. Tentokrát jsme 

turnajem prošli bez zaváhání a postoupili jsme do krajského finále, které jsme v dubnu 2016 

vyhráli,a postoupili tak do kvalifikace o finále. V Třeboni jsme skončili třetí a nepostoupili.  

 

FUTSAL - garant PaedDr. Vladimír Pinker 

I letos jsme se přihlásili do Středoškolské futsalové ligy, ale pouze s týmem chlapců. Tato 

akce se nám letos nevydařila a svoji účast jsme ukončili již v prvním kole. Pro další školní rok 

jsme dojednali spolupráci s vyučujícími z Křimic a do společného družstva nominujeme žáky 

z obou středisek. 

 

 

 



SCHOOL CUP – garanti vyučující TEV 
Letos pro nedostatek volných termínů se tento turnaj neuskutečnil, ale ve školním roce 

2016/17 bychom jej chtěli opět uskutečnit, stejně jako turnaj tříd ve florbale. 

 

MEZIŠKOLNÍ TURNAJ VE FUTSALE - garant PaedDr. Vladimír Pinker  

Po dohodě s vedením školy byl uspořádán turnaj mezi vítězem Křimic a výběrem 

Karlovarské. Jasně vyhrály Křimice. 

 

VÁNOČNÍ TURNAJ SOŠ UMĚNÍ A UŽITÉHO DESIGNU  VE FOTBALU 

- garant PaedDr. Vladimír Pinker a Mgr. Hana Žižková 

Obsadili jsme kategorii chlapců i dívek a v obou jsme byli docela úspěšní. Hlavně dívky 

překvapily. 

 

BASKETBAL 3 x 3 - garant PaedDr. Vladimír Pinker  
Opět dobré umístění našich chlapců, ale tentokrát jsme na postup do kvalifikací a republikové 

finále nedosáhli. 

 

BASKETBAL STŘEDNÍCH ŠKOL PLZEŇ-MĚSTO - garant PaedDr. Vladimír Pinker 

a Mgr. Hana Žižková 
Dívky i hoši se velmi dobře umístili ve svých skupinách a hanbu nám rozhodně neudělali. 

 

FLORBAL - garant PaedDr. Vladimír Pinker a Mgr. Hana Žižková 

Tento sport nám udělal asi největší radost a přinesl největší úspěchy. Starší chlapci se 

organizační chybou (ne naší) nezúčastnili krajského finále, dívky se do krajského finále 

dostaly a skončily na krásném třetím místě. 

Mladší chlapci suverénně postoupili přes okres a kraj do TOP 8 do Prahy, což je úspěch, který 

doceníme asi až po delší době. Ale zůstal nám téměř celý kádr, takže máme naději i v dalších 

letech. 

 

VOLEJBAL – garant Mgr. Petr Peleška a Mgr. Hana Žižková 

Zúčastnili jsme se řady turnajů s hochy i dívkami, poslední byl „Memoriál P. Havla“                       

v beachvolejbalu a čeká nás „Pohár hejtmana“. 

 

LVVZ - garant Mgr. ŽIŽKOVÁ 
LVVZ pod vedení Mgr. Žižkové se konal v lednu 2016, žáci se vydali do Krkonoš,                              

do Janských Lázní. Tam je čekal týden lyžování, ubytování bylo v Ludvíkově chatě. 

Instruktoři Mgr. Hana Žižková, Ing. Stanislav Šlapák, Ing. Jaroslav Plzák, Mgr. Petr Peleška, 

Mgr. Jan Šulc. 

 

SPORTOVNÍ KURZ 3. ROČNÍKŮ 

Konal se v termínu od 5. června 2016 opět v Luhu u Sušice. Pedagogický dozor konali                  

Mgr. Hana Žižková (vedoucí), Ing. Stanislav Šlapák, Mgr. Lukáš Feřt a Mgr. Gabriela 

Buchtová. 

 

EXKURZE NORIMBERK 

V prosinci 2015 jsme uskutečnili plánovanou exkurzi do Norimberku a outletů firem Adidas, 

Puma, Reebok a dalších. 

 

 

 



POHÁR HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE 
Ve dnech 20.-23. 6 . 2016 se konal další ročník „Poháru hejtmana“, což jsou sportovní hry 

středních škol. Vypsány byly následující disciplíny – lehká atletika chlapců a dívek, volejbal 

chlapců a dívek a fotbal. Družstva naší školy se zúčastnila všech kategorií. Hoši byli nakonec 

ve finále v atletice šestí, dívky ve volejbalu na třetím místě ve skupině a fotbalisté se umístili                            

na čtvrtém místě. Všichni se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků na atletickém 

stadiónu města Plzně. 

 

 

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, Ing. Fikrle, 

                                        Ing. Beneš 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Vyučované předměty:  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     

  27. a 28. listopadu 2015 a 22. ledna 2016 s důrazem na propagaci oborů a činnosti žáků  

  v jednotlivých oborech vzdělání 

- připravovala maturitní témata pro praktické a ústní maturitní zkoušky 

- zajišťovala vhodná pracoviště pro výuku průběžné a souvislé praxe  

- zajišťovala kontrolu žáků na souvislé praxi 

- navrhla nová zaměření studijních oborů 

 

Účast žáků v soutěžích 

 

TFA Ostrava (Železný hasič) 

Ve dnech 7.-9. 10. 2015 se zúčastnili žáci školy Akademického Mistrovství ČR v TFA, které 

se konalo v Ostravě. Celá naše výprava byla z prohlídky komentované příslušníky                            

HZS MSK velmi nadšena. V 9:00 hodin druhého dne proběhlo zahájení soutěže.                                               



Závody byly opravdu hodně fyzicky i psychicky náročné. Každý závodník si sáhl na své dno. 

Konkurence byla velká, ale i přesto, že jsme se umístili v druhé polovině, si myslíme, že jsme 

dosáhli dobrých výsledků a školu dobře reprezentovali.   

     

Den s dobrovolnými hasiči 
Dne 27. 5. 2016 se žáci zúčastnili soutěží v rámci Dne s dobrovolnými hasiči. Třída MPP3 

obsadila 1. místo ve štafetě. Třída MPP2 obsadila 2. místo v šestičlenné štafetě a Vojtěch 

Kovářík  v jednotlivcích. 

 

První ročník TFA SPŠ dopravní, Plzeň  

Dne 3. 6. 2016 se konalo školní kolo TFA. 

 

Pořadí chlapců: 

1. místo: Kovářík Vojtěch  

2. místo: Semerád Vojtěch 

3. místo: Matouš Lukáš 

Pořadí dívek: 

1. místo: Joudalová Denisa 

2. místo: Täglová Karolína 

3. místo: Ježková Hana 

 

TFA Dubno (Železný hasič) 

Dne 17. června 2016 se v Dubně u Příbrami konal 6. 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. Ve středoškolském mistroství ČR v disciplínách TFA jsme 

obsadili 3. místo a v kategorii žen obsadila Petra Eiseltová 3. místo. 

 

Uskutečněné exkurze v jednotlivých třídách: 

Září 2015  - Prazdroj cup 

Únor 2016  - zabezpečení požární ochrany Čepro Třemošná 

Duben 2016 - letiště Praha – Kbely -  HZS letiště 

- HORNBACH zajištění požární ochrany 

Květen 2016  - Den s dobrovolnými hasiči 

- Projekt NE!BEZPEČNĚ zaměřený na začínající řidiče 

Červen 2015  - den IZS, 8. ročník Plzeňského dne IZS   

- Legiovlak – projekt věnovaný cestě českých legionářů 

 

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:   Mgr. Jana Bočková 

 

Členové PK:  Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Věra Kroupová Valečková,  

Mgr. Klára Marušková, Mgr. David Simota, paní Blanka 

Vaňourková, PaedDr. Zdeněk Vondráček  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Vyučované předměty:  Český jazyk a literatura, Kultura osobního projevu, Právo a 

Základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 27. srpna 2015. 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.  

Byla sjednocena témata pro písemné práce a kritéria pro klasifikaci v souladu se 

školním řádem. 

Ve vyučovacích hodinách se učitelé snažili o podchycení žáků se speciálními 

vývojovými vadami a upravili učební plány s ohledem na tyto žáky. 

V rámci svých konzultačních hodin poskytovali členové komise žákům doučování a 

konzultace k probírané látce. 

 

Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:                       
- Mgr. Jana Bočková (Česká próza po roce 1989 aneb Volnost v mnohosti; Vývojové  

   tendence současné češtiny; Práce s maturitním kánonem k testu z českého jazyka a  

   literatury) 

- Mgr. Blanka Havlíčková (Hledám práci, vím, jak na to?; Česká próza po roce 1989 aneb  

  Volnost v mnohosti; Vývojové tendence současné češtiny; Práce s maturitním kánonem 

   k testu z českého jazyka a literatury) 

- Mgr. Věra Kroupová Valečková (Vývojové tendence současné češtiny; Syntaktická  

   problematika češtiny ve výuce) 

- Mgr. David Simota (Rusko a Západ – pokračování geopolitické rivality) 

 

Všichni členové se podíleli na realizaci Dnů otevřených dveří (27. a 28. 11. 2015 a       

22. 1. 2016). 

Dne 4. 12. 2015 se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Vítězové 

olympiády A. Dražka (AT2) a J. Panuška (AT4B) se zúčastnili okresního kola v únoru 2016.  

Ve spolupráci s PK na Karlovarské byly podle nového seznamu literárních děl k ústní 

části SMZ vytvořeny pracovní listy.  

V únoru byla uskutečněna beseda s MUDr. Radimem Uzlem pro třídy AT1, A1A, 

AZ1, A2A, A2B, A3C, AL3 v divadle Pluto.  Žáci tříd N1A, AT3, AT2 a AT1 zhlédli                       

9. 6. 2016 divadelní představení Muzikál je když v Divadle Pluto a 22. 6. 2016 představení 

Divadlo nekouše od Divadélka pro školy z Hradce Králové. 

Dne 21. 9. 2015 třída AT4B podnikla jednodenní výlet do Prahy, který byl zaměřený 

na památky a významná místa spojená s literárními díly či autory.  



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 2015/16.  

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2015/16, připravila podklady                                

pro zkvalitnění výuky, doplnění pomůcek, návrhy exkurzí a plánovaných akcí. Byla 

zhodnocena úspěšnost žáků maturitních tříd v MZ a připraveny náměty činnosti na příští 

školní rok. 

 

 

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. Klára Marušková, Mgr. David Simota,                      

Mgr. Věra Kroupová Valečková, Mgr. Darina Starove,                    

Mgr. Božena Vaněčková  

 

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

                                                jazyk, Konverzace v německém jazyce, Anglický technický  

jazyk a 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 2015/16 stala příprava 

žáků na státní maturitní zkoušku 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 2015/16 probíhala další etapa realizace projektu                                                    

číslo 125 „Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“ – ERDF, Cíl 3: Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko.  

V rámci projektu ROP JZ s názvem „Nebojte se řemesla“, se učitelé cizích jazyků 

seznamovali s prací v jazykové laboratoři a s výukovým programem Robotel. Tyto 

projektové aktivity 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.  

 

 

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, Ing. Hana 

 Pavlíčková, Blanka Vaňourková, Mgr. Olga Marková,  

 PaedDr. Zdeněk Vondráček, Mgr. David Simota, Mgr. Jiří 

Pavelka 

 

Vyučované předměty:  Matematika, Matematická cvičení, Fyzika, Základy ekologie 

a chemie, Informační a komunikační technologie, Tělesná 

výchova a Technika administrativy 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Činnost předmětové komise: 

Předmětová komise pro školní rok 2015/16 byla ustanovena na zahajovací schůzce dne 

27. srpna 2015 a setkávala se pravidelně každé čtvrtletí a dále dle potřeby v rámci 

jednotlivých sekcí. Aktuální problémy byly řešeny průběžně. Komise se zaměřila především 

na přípravu žáků ke státní maturitě, průběžnou kontrolu HW a SW v učebnách, zkvalitnění 

výuky, motivaci žáků k účasti v soutěžích a na aktivity žáků v souvislosti s tělesnou 

výchovou. Zápisy o činnosti komise byly prováděny za sekci přírodovědného základu a 

tělesné výchovy i za sekci výpočetní techniky čtvrtletně z jednotlivých schůzek. 

 

Přehled činnosti komise: 

 

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

    odborná školení 

 

Absolvovaná školení: 

 

Mgr. Vendula Trnková 

- Prezi - elegantní prezentace v kostce (30. 9. 2015) 

- Interaktivní výuka pomocí SmartBoard (21. 10. 2015) 

- Rozvíjíme matematickou gramotnost (1. 12. 2015) 

- Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky (13. 1. 2016) 

- On-line nástroje aktivizující pozornost žáků, studentů (17. 2. 2016) 

 

 

 



Ing. Romana Kovalská 

- Používání software ROBOTEL – 1 – AV MEDIA (28. 8. 2015) 

- Zlozvyky při zpracování textu na PC – pokročilí (10. 12. 2015) 
 

Mgr. Martin Zíbar 

- Používání software ROBOTEL – 1 – AV MEDIA (28. 8. 2015) 

- Správa redakčního systému Jomla –  Agionet (28. 6. 2016) 

- Kurz na Windows 10 (12. 5. 2016) 

- Školení na zadávání projektů na KÚ (2. 6. 2016) 

- Kurz OneNote (25. 5. 2016) 

 

Mgr. Jiří Pavelka 

- Používání software ROBOTEL – 1 – AV MEDIA (28. 8. 2015)  

- Prezi - elegantní prezentace v kostce (30. 9. 2015) 

- Seminář studia koordinátora ICT (12. 10. 2015, 9. 11. 2015) 

- Pěkné webové stránky si může vytvořit každý (21. a 28. 4. 2016) 

- Správa redakčního systému Jomla –  Agionet (28. 6. 2016) 

 

Mgr. David Simota 

- Používání software ROBOTEL – 1 – AV MEDIA (28. 8. 2015)  

- Veletrh ekologických výukových programů (10. 9. 2015) 

- Invaze živočichů (7. 12. 2015) 

- Botanická exkurze - Bolevecké rybníky (20. 6. 2016) 

 

Blanka Vaňourková 

- Současný stav chemického znečištění ovzduší v ČR a jeho zdravotní rizika  (27. 4. 2016) 

 

Ing. Lenka Volková 

- Zvyšování osobního výkonu v práci a moderní principy sebepoznání (16. 2. 2016) 

 

Mgr. Miloslava Rendlová 

- Rozvíjíme matematickou gramotnost (1. 12. 2015) 

- Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky (13. 1. 2016) 

- Zvyšování osobního výkonu v práci a moderní principy sebepoznání (16. 2. 2016) 

 

Členové komise využívají možnosti výběru jednotlivých školení dle aktuální 

programové nabídky školení KCVJŠ, dle nabídky NIDV, Střediska služeb školám Plzeň a 

další. 

 

2. Den otevřených dveří 

Všichni členové se podíleli na přípravě a organizaci Dne otevřených dveří, který se 

v tomto školním roce konal 27. 11. 2015, 28. 11. 2015 a 22. 1. 2016. 

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 

14. 10. 2015 proběhla soutěž „Přírodovědný klokan“ – zúčastnilo se 56 žáků kategorie  

JUNIOR – třídy AT1 a AT2.  

Organizaci soutěže zajišťovala Mgr. Vendula Trnková a  Ing. Lenka Volková. Opravu testů  

provedla Ing. Lenka Volková, přípravu materiálů, vyhodnocení a vypracování statistiky  

provedla Mgr. Vendula Trnková. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Lahučký ze třídy AT2. 

11. 12. 2015 proběhla soutěž „Matematika je hra“ – vánoční kolo pořádaná 

přírodovědnou komisí na Karlovarské pro dvojice žáků – v 1. kategorii se zúčastnili žáci 

Rollinger a Strér (AT1) – 2. místo a ve 2. kategorii žáci Zmeko a Král (AT2) – 1. místo a žáci  

Brychta a  Zdvořan (AT3). 

18. 3. 2016 proběhla soutěž „Matematický klokan“ – zúčastnilo se 49 žáků kategorie  

STUDENT – třídy AT3, AT4A, AT4B s nejvyšším počtem dosažených bodů 56 a 

19 žáků kategorie JUNIOR – třída AT2 s nejvyšším počtem dosažených bodů 59.                      

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.  

1. 4. 2016 proběhl 24. ročník „Celostátní matematické soutěže“. Zúčastnilo se 7 žáků 

oborů vzdělání zakončených výučním listem a 8 žáků oborů vzdělání zakončených maturitní 

zkouškou. Nejlepších výsledků dosáhli žáci: Holub (AZ1) – 31. místo ze 120 účastníků, 

Fryblík (A2A) – 30. místo ze 112 účastníků a Černý (A3A) – 17. místo ze 71 účastníků. 

Zajišťovala Mgr. Vendula Trnková. 

20. 4. 2016 proběhla soutěž „Matematika je hra“ pořádaná přírodovědnou komisí                        

na  Karlovarské pro dvojice žáků – v 1. kategorii se zúčastnila se dvojice Rollinger a Strér 

(AT1) a ve 2. kategorii dvojice Král Klouček (AT2), Novotný, Zdvořan (AT3) a Brychta, 

Štěpáník (AT3). 

14.–15. 6. 2016 proběhla motivační soutěž z předmětu TAD „Rychlost psaní všemi 

deseti“ pro žáky tříd N1A a N1B. Nejlepších výsledků dosáhli žáci Markuzi (N1B) – 

236 bodů, Urban (N1A) – 219 bodů a Kolářová (N1A) – 193 bodů. Zajistila Ing. Pavlíčková. 

Žáci úspěšní v soutěžích byli odměněni drobnými cenami. 

 

4. Účast žáků na exkurzích a plánovaných akcích 

- 24. 1.- 29. 1. 2016 proběhl LVVZ Špičák – kurz lyžování a snowboardingu. Zúčastnilo se 

15 žáků – zajistila Mgr. Olga Marková. 

- 11. 9. 2015 – účast žáků na Dnech vědy a techniky v Plzni. 

 

5. Státní maturitní zkouška 

Pro žáky končících maturitních tříd byly opět objednány cvičné on-line maturitní testy   

z matematiky v rámci maturitního tréninku SCIO. Testy proběhly v učebnách PC a zúčastnili 

se žáci tříd AT4A, AT4B a N2. Výsledky testů byly se žáky rozebrány v hodinách MCV a 

měly žáky ovlivnit ve smyslu důslednější přípravy k MZ – zajistila Mgr. Trnková a                      

Mgr. Rendlová. 

V maturitních třídách byly do testů a do písemných prací zařazovány příklady z DT 

státní MZ. V končících maturitních třídách bylo v závěrečných hodinách MAT a MCV                       

v dubnu 2016 napsáno několik cvičných DT z matematiky. Bylo využito zadání DT státní MZ 

z předchozích let. 

Dne 2. 5. 2016 se uskutečnil DT z matematiky. Z něho neprospělo 6 žáků AT4A,                  

10 žáků AT4B  a  4 žáci N2. 

 

 

 



6. Ostatní  

Během školního roku 2015/16 bylo průběžně kontrolováno plnění tematických plánů a 

zápisů do TK. Žáci byli motivováni k využívání konzultačních hodin (příprava na testy a 

písemné práce, napsání opravných testů a písemných prací). V rámci zkvalitnění výuky bylo 

využíváno nainstalovaných výukových programů v několika učebnách. 

7. 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. Pro všechny ročníky byly 

dodrženy plány dle ŠVP, které vychází z RVP. Dále byl vytvořen, schválen a v průběhu roku 

dodržován plán práce na školní rok 2015/16, též byl aktualizován a sjednocen Provozní řád 

učebny pro výuku všech učeben s výpočetní technikou. 

Od září byly využívány tři učebny PC (PC1, PC2, PC3) a dvě nové multimediální 

učebny (11, 17) zaměřené prioritně na výuku cizích jazyků, tyto učebny jsou nově vybaveny 

moderní ICT technikou a byly využívány v případě potřeby též k výuce dalších předmětů,                      

při testování žáků na písemnou část ZZ apod. 

Během roku probíhala průběžná kontrola, údržba a spravování síťového žákovského 

disku Z, na disku jsou k dispozici výukové programy, jednotlivé práce žáků, prezentace, 

referáty, schémata, algoritmy, obrázky, fotografie, grafy, webové stránky aj. další potřebné 

výukové dokumenty. 

Správce sítě Mgr. Martin Zíbar s ICT metodikem Mgr. Jiřím Pavelkou koordinovali a 

průběžně kontrolovali HW i SW ve všech učebnách PC, jednotliví správci učeben PC dbali       

na údržbu HW i SW. 

V květnu proběhlo on-line testování žáků 1. ročníků na sociální gramotnost                       

dle pokynů ČŠI, testování proběhlo u tříd AZ1, A1A, KL1.   

 

8. Činnost sekce TEV - zodpovídá PaedDr. Zdeněk Vondráček  

Výuka školní tělesné výchovy ve školním roce 2015/16 probíhala v souladu s ŠVP. 

Cíle se dařilo naplňovat podstatně lépe v maturitních třídách, neboť kázeň žáků, jejich 

pozitivnější přístup k různým sportovním aktivitám, schopnost učit se nové činnosti a úroveň 

pohybových dovedností je vyšší než u žáků tříletých oborů.  

U těch se projevují chybějící návyky ke kázni, nižší schopnost soustředění a chuť učit 

se novým dovednostem. Svůj vliv sehrává skutečnost, že mají TEV jedenkrát za 14 dní. Navíc 

často zapomínají sportovní úbor. Toto vše neumožňuje soustavnou práci, proto chybí vztah 

žáků ke sportovním aktivitám a zlepšení jejich výkonnosti je problematické. V loňské zprávě 

byla kritizována třída N1 jako nejhorší za několik let. V průběhu tohoto školního roku se stala 

třídou s nejlepší docházkou, včetně žáků s chladným vztahem ke sportovním aktivitám. Právě 

týdenní pravidelnost přispěla k výraznému zlepšení vztahu ke sportu.  

Do výuky byla zařazena soustavná výuka dovedností podobná sportovnímu tréninku. 

Výsledkem byla nejen zvýšená úroveň herních dovedností, ale zejména aktivnější přístup                     

k  hodinám. Tento způsob výuky lze použít ve třídách s týdenním cyklem, u 14denního cyklu 

ztrácí účinnost. 

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. Také v letošním školním roce jsou rodiče informování, že žák zapomněl do 

hodiny sportovní úbor zápisem N /neklasifikován/ do systému Bakaláři. 



Stále více narůstá počet žáků, kteří jsou ze zdravotních důvodů uvolněni z TEV                      

na základě lékařského doporučení. U některých žáků se jedná o snadno čitelný záměr, jak se 

vyhnout pohybu či plnění povinností. 

 

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 kurz proběhl úspěšně díky tomu, že se někteří žáci 

mohli zúčastnit opakovaně. 

 

Školní turnaj 

Fotbalového turnaje Vánoce 2015 se zúčastnily všechny třídy – celkem 17 družstev se 

128 hráči. V sedmi hracích termínech bylo sehráno 28 utkání. S organizací turnaje velmi 

pomohli sportovní aktivisté ve třídách, všechna utkání rozhodovali jako rozhodčí sami žáci. 

Zvítězilo družstvo N1A, které ve finále porazilo loňského vítěze AT3. V únoru 2016 se 

odehrálo superfinále mezi vítězi z Karlovarské a Křimic. Družstvo z Křimic zvítězilo 10:4. 

 

Reprezentace školy 

Díky úspěšnému výsledku ve vzájemném fotbalovém utkání byli někteří žáci z Křimic 

nominováni do družstva školy na středoškolské hry v kopané. Žák Rajchart (A2B) byl zařazen 

do družstva školy na „Atletický pohár hejtmana 2016“. 

 

9. Vyhodnocení činnosti komise 

Během školního roku bylo kontrolováno plnění tematických plánů, jež byly vytvořeny 

dle ŠVP, které vycházejí z RVP. Průběžně byl realizován plán práce komise na školní rok 

2015/16. V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2015/16 a připravila podklady 

pro zkvalitnění výuky, doplnění pomůcek, návrhy exkurzí a plánovaných akcí a náměty 

činnosti na příští školní rok zejména se zaměřením na přípravu žáků studijních tříd ke státní 

maturitní zkoušce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Božena Vaněčková,                        

Ing. Romana Kovalská, Mgr. David 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) 

Železničář (Ing. Josef Pelech) 

Podnikání (Ing. Antonín Mráček) 

 

 

Vyučované 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, Dopravní zeměpis, 

Železniční provoz, Doprava, Sdělovací a zabezpečovací 

technika, Osobní přeprava, Nákladní přeprava, Ekonomika, 

Účetnictví a  Doprava a přeprava  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Přehled činnosti a vyhodnocení: 

Rozdělení předmětové komise bylo odsouhlaseno na schůzce předmětové komise, 

která se konala dne 2. 9. 2015. 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 2015/16. Byl 

vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů vzdělání byla stanovena 

doporučená literatura. V září byli žáci seznámeni s plánovaným průběhem školního roku, 

včetně zadání a termínů vyhodnocení postupových testů. U končících ročníků byly ohlášeny 

termíny předání tematických okruhů k závěrečným a maturitním zkouškám a dále byli žáci 

seznámeni s akcemi, které se jich přímo týkají. Rovněž byli informováni o losování témat 

závěrečných prací a termínech odevzdání.  

Výuka probíhala dle vypracovaných školních vzdělávacích programů a na jejich 

základě vypracovaných tematických plánů, které byly umístěny na serverové nástěnce.  



Komise se 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.  

V současné době máme 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 neustále zvyšovat názornost                             

i efektivitu výuky.  

Část finančních prostředků z Fondu řemesel a služeb byla použita pro odměnění 

našich nejlepších a nejaktivnějších žáků, čímž se snažíme do budoucna motivovat i ostatní 

žáky. Jednalo se hlavně o odměny za účast a reprezentaci naší školy na různých soutěžích 

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. U oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel byla poprvé realizována 

písemná zkouška kompletně na počítačích.  

Tento způsob testování umožnil vygenerovat každému žákovi jedinečné zadání. Díky tomu 

bude 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, TPCA Kolín a další. 

V tomto školním roce se rovněž prohloubila spolupráce s podniky v Plzeňském kraji, 

které častěji projevují zájem o naše žáky a nabízí jim perspektivní zaměstnání. 

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. 

Pro výuku předmětů zaměřených na technickou dokumentaci se kromě programu 

AutoCAD nadále používal po obnovení bezplatné licence program ProgeCad. 

Učitelé odborných předmětů nadále 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 22. - 24. 4. 2015 se v prostorách Service Training Center Škoda Auto, a. s. 

Kosmonosy, uskutečnil 22. ročník celostátního finále soutěže „Autoopravář Junior 2016“. 

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 žáci reprezentující SPŠ dopravní, Plzeň a zároveň Plzeňský kraj obsadili 

následující místa: Michal Liška 11. místo v kategorii „Autotronik Junior“, Marek Trávníček 

14. místo v kategorii „Automechanik Junior“ a Jakub Králík 7. místo v kategorii 

„Autolakýrník Junior“. 

Krajské kolo této soutěže Autoopravář Junior 2016 se konalo 18. 2 .2016 na naší škole 

v Křimicích, kde náš žák oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 

(Automechanik) Marek Trávníček obsadil 1. místo. 

Rovněž 18. 2. 2016 se tři týmy našich žáků zúčastnili soutěže Západočeské univerzity 

"Technická olympiáda Plzeňského kraje", kde úspěšně prezentovali svoje práce. Roman Šuser 

a Jakub Polívka "Neviditelné průzkumné vozidlo", Kristián Treml, Dominik Racek, Jakub 

Fišer a Jan Sopper "Samozhášivý automobilový havarijní systém" a Jiří Žmiják, Lukáš Toman 

a Tomáš Vobruba „Rescue dron AT4A“. 

I v letošním školním roce jsme pokračovali na zkušebních postupových pololetních 

testech z odborných předmětů, aby bylo možné mezi sebou co nejlépe porovnat studijní 

výsledky jednotlivých ročníků a oborů vzdělání. Po společném vyhodnocení s výsledky 

postupových testů z odborného výcviku máme možnost získat přehled o znalostech žáků. 



Tyto výsledky nám pak souhrnně umožňují zjistit, kde mají žáci určité mezery, a je tak možno 

je společně doplnit. 

 

 

6.7.   Charitativní akce školy 

 

6.7.1.  Světluška 
    

První charitativní akcí ve školním roce 2015/16 byla „Světluška“. 13. ročníku se                       

ve dnech 9.-11. září 2015 zúčastnilo deset dvojic žáků z Karlovarské. Akci uspořádal Nadační 

fond Českého rozhlasu. 

Celková výše sbírky byla 36.268 Kč. Je to nejvyšší částka, kterou škola ve své historii 

dokázala nasbírat. 

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 PLG1 a 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 11. května 2016 se žáci třídy MPP2 (obor vzdělání Mechanizace a služby, 

zaměření Požární prevence) s Mgr. Jiřinou Duškovou aktivně zapojili do Květinového dne, 

organizovaného Ligou proti rakovině. Prodali v naší škole a v jejím blízkém okolí 650 ks 

žlutých kytiček a získali tak pro dobrou věc 14.298 Kč. Líbilo se jim, že lidé rádi přispívali a 

žlutý kvítek měsíčku lékařského si koupili.  

Liga proti rakovině je nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je již od roku 1990 

snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR. Informuje veřejnost o možnostech prevence 

rakoviny a získává prostředky na boj proti této nemoci.  

 
 

6.7.3. Sběr plastových víček 
 

V tomto školním roce opět probíhala akce sběr víček pro Honzíka. Malý chlapec                      

ze Sokolova trpí od narození postižením mozku, které mu způsobuje vážné pohybové 

problémy (viz http://www.pomocprohonzika.cz). Jeho rodina hledá způsoby, jak uhradit 

chlapcovu náročnou léčbu. Jedním ze způsobů je i sběr plastových víček. Organizátory akce, 

do které se zapojila většina pedagogického sboru a žáků, se opět stali Mgr. Robert Pecko a 

Mgr. Lukáš Feřt.  Za celý školní rok jsme nashromáždili 500 kilogramů víček z PET lahví. 

Slib, že budeme v akci sběru víček pro Honzíka pokračovat, se nám podařilo naplnit. Celá 

akce má jediný cíl – pomoci alespoň malou měrou někomu, kdo to skutečně potřebuje. 

 

 

 

http://www.pomocprohonzika.cz/


Závěr – zhodnocení školního roku 2015/16 
 

Cíle, které jsme si stanovili v koncepci na školní rok 2015/16, jsme plnili                   

dle harmonogramu v časovém rozlišení. Lze konstatovat, že byly z větší části 

splněny. 

Potěšitelné ze strany vedení školy byly závěry kontroly, kterou po šesti 

letech provedli pracovníci České školní inspekce Plzeňského inspektorátu. 

Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů, zejména vybraných 

ustanovení školského zákona, vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování.                

Při kontrole dodržování ustanovení dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona 

neshledala ČŠI žádná pochybení za strany vedení školy. Konstatováno bylo 

pouze porušení právních předpisů týkajících se poskytování stravovací služby 

v tom, že v plnění spotřebního koše byly překročeny horní hranice přípustné 

tolerance v komoditě maso a tuky. Vedení školy a školního stravování zjednalo 

okamžitou nápravu. 

V hodnocení průběhu vzdělávání byly některým pedagogickým 

pracovníkům poskytnuty rady, jak zlepšit výukový proces a dosáhnout zlepšení 

pozornosti žáků a tím i lepších výsledků ve výuce.  

V oblasti personální struktury jsme umožnili našim zaměstnancům další 

profesní vzdělávání v akreditovaných kurzech či jednodenních akcích a 

přednáškových cyklech. 

V oblasti materiálního a technického vybavení výukových i ostatních 

prostorů školy jsme vybavili učebnu PC novým nábytkem včetně počítačů, 

v areálu Křimice jsme realizovali rozvod optických kabelů a zasíťování Wi-Fi 

prostorů školy a DM, včetně DM Skrétova ulice. Vybavili jsme DM Křimice 

novými válendami, pro výuku v autoškole jsme zakoupili nový osobní i nákladní 

automobil.  

V závěru hodnocení lze jednoznačně konstatovat, že škola ve školním 

roce 2015/16 splnila poslání, pro které byla zřízena, a stále zaujímá přední místo 

v nabídce kvalitního středního vzdělávání v Plzeňském kraji. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 
 

Datum zpracování zprávy:                  14. října 2016 

Datum projednání ve školské radě:       18. října 2016 



Výroční zpráva o hospodaření školy 

 
A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 

 
a) příjmy za rok 2015 (v tis. Kč): 

 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 72063  72063  

dotace na provozní výdaje   22205  22205  

dotace na projekty financované z EU  1700  1700  

příjmy z pronájmu majetku  1109  1109  

ostatní příjmy 13571  13571  

příjmy z doplňkové činnosti  5722  5722  

příjmy z fondů 131   131  

 

b) výdaje za rok 2015(v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 3110   3110  

Neinvestiční 111134 5123 116257 

z toho:    

- přímé náklady 72063 2702 74765 

     na platy vč. UZ 

33034,33049,33051,33052 

51768  1473 53241 

     ostatní osobní náklady 693  603 1296 

     zákonné odvody + FKSP 18355 610 18965 

     náklady na náhrady za nemoc 219 11 230 

     náklady na učební pomůcky a učebnice 20  20 

     přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. 

zaměst.) 

1008 5 1013 

 - provozní náklady 39071 2421 41492 

     energie (plyn, teplo,el. energie,vodné) 9217 1316 10533 

     opravy a údržba nemovitého majetku 6530 7 6537 

     odpisy majetku 4392 6 4398 

     ostatní náklady    16742 1092 17834 

     náklady na projekty financované z EU 2190  2190 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2015 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním -351.430,63 598.786,47 247.355,84 

Daň z příjmů -3.226.99          0,00 -3.226,99 

HV po zdanění -354.657,62 598.786,47 244.128,85 

 

 

 



d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0,00 244.128,85 244.128,85 

 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2015 v tis. Kč): 
 

 

Fond 

odměn 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FO 

Fond 

investiční 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FI 

Fond 

rezervní 

ú.413+ú.414 

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu 

FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 
C.II. ř.1  C.II.  ř. 5  C.II. ř.-3+ř.4  

 381,16 381,16 8.786,52 8.786,52 3.587,60 3.587,60 
 

 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

Stav finančních 

prostředků   
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  
Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  
 

1 2 sl.1 – sl.2 

105,02 90,12 -14,90 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2015 (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 

             

562.008,46 351.186,98 16.845,- 0,00 0,00 193.976,50 0,00 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2015 (v Kč): 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 189,83 181,91 7,92 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 

programů 

(UZ 33049, UZ 33052, UZ 33061) 

51,767.605,00 51,767.605,00 0,00 

mzdové prostředky – OON  693.000,00 693.000,00 0,00 

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   

(UZ 33049, UZ 33052, UZ 33060, UZ 33061) 
19,602.759,00 19,602.759,00 0,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2015 (v Kč): 
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč 

Vedoucích pracovníků 3  3.590,00 

v oblasti cizích jazyků 5  3.630,00 

k prohloubení odbornosti 50 86.905,00 

Celkem 58 94.125,00 

 

ch)  dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2015 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 69,086.000  69,086.000  0,00 

UZ 33049 na podporu odbor. vzdělávání  474.212 474.212 0,00 

UZ 33052 zvýšení platů pracovníků Rgš   2,087.308 2,087.308 0,00 

UZ 33060 podpora zabezpečení škol 68.645 68.645 0,00 

UZ 33061 zvýšení odměň. pracovníků 

Rgš r. 15  
347.199 347.199 0,00 

Celkem  72,063.364 72,063.364 0,00 

 
 

V roce 2015 bylo celkem vyčerpáno  6,907.612,92 Kč investičních prostředků z toho činil odvod 

zřizovateli z nevyčerpaného investičního transferu – projekt Praxe hrou 5.330 Kč.                            

Na zrealizované investiční akce tj. technické zhodnocení budov, opravy budov a pořízení 

investičního majetku bylo vynaloženo 6,902.282,92 Kč. 
 

Z  vlastních zdrojů investičního fondu byly použity investiční prostředky ve výši 3,792.631,32 Kč 

na rekonstrukci počítačových sítí vč. serverů v objektech na Karlovarské, Křimicích i na DM 

Skrétova. V rámci investičního transferu - projekt ROPII byla čerpána částka 3,109.651,60 Kč                   

na nákup vybavení jazykových učeben AJ a NJ včetně výukového software.   

 

 

 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2015 7,669.472,24           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           4,917.551,00     

 Invest. transfér ROP II              3,109.651,60 

 Zdroje celkem       15,696.674,84     

2. Čerpání      

416.02  nákup DHM  3,100.454,10  

416.03 opravy budov                                      19.369,70     

416.04 TH budov  672.807,52     

416.05  vybavení pro jazyk.učebny – projekt ROP II 3,109.651,60 

416.05 odvod nevyčerp. dotace projektu Praxe hrou 5.330,00 

 Čerpání celkem    6,907.612,92     

3. Zůstatek k 31. 12. 2015  8,789.061,92        

         Zdroje krytí účtu 416  

 
Stav finančních prostředků na ú. 241.26 8,789.061,92 

 



B. Informace o výsledcích kontrol  

Výsledky kontrol a inspekcí ČŠI v roce 2015/16 jsou uvedeny v kapitole 5. 

 

C.  Kopie účetních výkazů         

Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2015 u příspěvkové organizace zřízené krajem  

(Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz nákladů a výnosů). 


