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Vážení přátelé, 

 

opět po roce otevíráte stránky výroční zprávy Střední průmyslové školy dopravní 

v Plzni, abyste získali informace o výsledcích, kterých dosáhli naši žáci a zaměstnanci 

v různorodých činnostech ve školním roce 2017/18. Velmi významnou akcí, kterou 

jsme úspěšně zvládli v září 2017, byla oslava 50. výročí, jež uplynulo od založení naší 

školy. Oslava byla zahájena slavnostním zasedáním za účasti významných hostů a 

bývalých i současných pedagogů naší školy. Následně pokračovala ve večerních 

hodinách plesem školy v Parkhotelu Plzeň, kde se mimo jiné prezentovala s tanečním 

vystoupením skupina našich pedagogů a též skupina našich pedagogů s hudebním a 

pěveckým vystoupením. Oslava byla hodnocena veřejností velmi kladně a určitě 

zvýšila dobrou pověst naší školy v Plzni a okolí. 

 

Ve školním roce 2017/18 se naši žáci zúčastnili mnoha soutěží s velmi dobrými 

výsledky, o kterých se dočtete na stránkách předkládané výroční zprávy. Za zmínku 

zajisté stojí velký úspěch žáka Michala Jaroše z oboru Autotronik, který získal 

2. místo v celostátní soutěži Autotronik Junior. Úspěchy, kterých naši žáci dosáhli 

v krajských a celostátních kolech soutěží, byly oceněny naším zřizovatelem. V soutěži 

O nejúspěšnější školu v předmětových soutěžích v Plzeňském kraji jsme obsadili 

2. místo. 

 

V květnu 2018 přijala SPŠ dopravní, Plzeň příslušná organizační a technická opatření 

pro zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Další zajímavé informace o dění na naší škole se dočtete v  textu výroční zprávy. Ať 

i Vám přinesou potěšení z dosažených úspěchů žáků a zaměstnanců naší školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (do 31. 7. 2018) 

   Ing. Irena Nováková, Toužimská 10, 323 00 Plzeň (od 1. 8. 2018) 
 

1.2.2.  Zástupci ředitele 

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

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

   Ing. Jaroslav Kašpar tel:. 377 822 314 

   Ing. Vladimír Baxa  tel.: 603 510 400 

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

 

telefon:   377 520 253, 377 822 310 

fax:         377 532 431, 377 444 869 

 

e-mail:     dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

www stránky: www.dopskopl.cz 

 

 

 

 

mailto:dopskopl@dopskopl.cz
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1.3.   Datum posledního zařazení do rejstříku škol a uskutečněné změny  

 v síti  školy za hodnocený školní rok 
 

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

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

 

 

1.4.    Vzdělávací program ( programy) školy:  

 

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. – 4. ročník) 

       - diagnostika a servis silničních vozidel (1.ročník) 

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

- letecká doprava (2. – 4. ročník) 

- letecká technologie (1. ročník) 

- silniční doprava (2. – 4. ročník) 

- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava (1. ročník) 

- logistika a zasilatelství (2.  – 4. ročník) 

- komplexní logistika (1. ročník) 

- dopravní služby v EU (2. – 4. ročník) 

- drážní a městská doprava (1. ročník) 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie (3. – 4. ročník) 

- požární prevence 

4.       39-41-L/01 Autotronik (1. ročník v rámci pokusného ověřování také s výučním  

                                   listem ve 3. ročníku) 

 

 

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. 33-59-H/01 Čalouník (1. a 2. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (1. a 3. ročník) 

5. 23-55-H/02 Karosář 

 

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, PG1A, PG1B, PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, PLD4,  

PLG4, PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

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

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

od 1. 9. 2008 

 

 

Třídy:  DP1, DP2, 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:  MPP1, 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, AT4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39-41-L/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2015 (1. 9. 2017) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

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

 

Třídy: A1A, AK1, A2A, A2B, A3A, AZ3, A3C 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2012 (1. 9. 2015) podle ŠVP Automechanik, 

vypracovaného na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č.j. 12 

698/2007-23. 

 

Třídy: AK1, K2, KL3  

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: CLZ1, CL2  

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33–59–H/01 

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

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

 

 

Třídy: CLZ1, CL2, KL3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 

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

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

 

 

Třídy: CLZ1, AZ3, 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37–52–H/01  

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

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

 

 

Třídy: N1, N2 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Součásti školy  
 

 

 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední  škola  110100549 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 2 080 961 961 0 142 94,867 

DM 819 516 109 88 29 23,500 

Školní jídelna 1 700 1657 699 719   20     0,000 

* 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. 

2017 

k 

30.6. 

2018 

k 

30.9. 

2017 

k 

30.6. 

2018 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 136 112 136 112 6,00 22,67 

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

                    opravy vozidel 
80 56 80 56 4,00 20,00 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 316 262 316 262 13,00 24,31 

39-41-L/01  Autotronik 118 110 118 110 4,00 29,50 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
179 174 179 174 6,56 27,29 

23-55-H/02  Karosář 34 31 34 31 1,85 18,38 

23-61-H/01  Autolakýrník 29 30 29 30 1,45 20,00 

33-59-H/01  Čalouník 12 11 12 11 0,61 19,67 

37-52-H/01  Železničář 12 13 12 13 0,53 22,64 

64-41-L/51  Podnikání 45 36 45 36 2,00 22,50 

celkem  961 835 961 835 40,00 24,03 

  

 *    počet tříd uveden k 30. 9. 2017 

**  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2017 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2018) 

 
 

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 
191/178,743                     130/118,367                90/40 24 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.   Další údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagog. 

pracovník  č.        

   Pracovní zařazení, 

           funkce 
 Úvazek 

 

        Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

                       aprobace, DPS 

 

Věk 

Roků 

pedagog. 

praxe 

7011 ředitel školy 1.000 VŠ, prov. a ekonom. želez. dopr., DPS 70 37 

7033 zástupce ředitele 1.000 VŠ, ekon. dopravy a spojů, DPS 52 23 

403 zástupce ředitele 1.000 VŠ, stroje a zařízení, DPS 57 31 

13003 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF, MAT,TEV 70 45 

602 zástupce ředitele 1.000 VŠ, elektrotech., DPS 61 34 

20001 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF, učitelství odb. předm. 65 40 

12627 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,DEJ 52 28 

7025 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ČJ, NJ 44 12 

307 učitel  VVP 1.000 VŠ, PF – ČJ,ON 43 16 

13514 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, CJL,OBN 51 25 

28288 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik. ekonom. 59 34 

256 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,CHEM, NEJ 58 25 

7009 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,ZEM,ANJ 58 30 

373 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, M, F 36 10 

7017 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN 62 36 

438 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN, studium vých. poradců 54 23 

15136 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,NEJ 65 39 

10308 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,FYZ 48 22 

10001 učitel VVP 1.000 VŠ-PF obchod, služby 42 20 

7041 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,AJN pro 2 st. ZŠ 43 18 

506 učitel VVP. 0,810 VŠ-FAV-Ma, VŠ-PF, Ma-Che 32 5 

305 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, AJ-NJ 42 12 

352 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,CJ,AJ 34 11 

12630 učitel VVP 0,571 VŠ-PF,RJ,D,FJ 52 28 

7062 učitel VVP 0,762 VŠ-PF,RUJ,TV,NEJ pro 2.st.ZŠ 62 32 

10092 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, zákl. tech. 56 26 

338 učitel  VVP 1.000 VŠ-PF,RJ,D, AJ 54 21 

436 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, informatika, geografie 33 7 

401 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, FY,VYP 39 15 

7022 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, OBN, TEV 51 25 

12283 učitel VVP 0,619 VŠ-PF, TEV, geografie 67 42 

10310 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,NEJ 51 23 

7003 učitel VVP 1.000 
VŠ-PF, CEJ,OBN,ZČU-stud. metod. 

prevence 
58 31 

411 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, FYZ 62 34 

10125 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ZT,MAT 56 30 

7036 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, st. zk. ANJ 53 25 

332 učitel VVP 1.000 VŠ-FF ZČU, politologie, DPS 37 11 

7051 učitel VVP 0.952 VŠ-PF ZČU, NEJ pro 2.st.ZŠ 42 10 

478 učitel VVP 1.000 VŠ-PF ZČU uč. pro 1. Stupeň, rozš o AJ 47 17 

457 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření  o ANJ 57 31 

10143 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,TEV,ANJ 60 35 

7010 Učitel VVP 1.000 VŠ-PF, Mat - Fyz 55 30 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,DEJ,NEJ 51 25 

308 učitel  VVP 0,857 VŠ, UK – TV  61 30 

34323 učitel VVP 0.190 VS-PF, F, VT 44 24 

10933 učitel VVP 1.000 
VŠ, PF, TV, OV, ZČU stud. pro vých. 

poradce 
54 27 

302 učitel odb. předm. 1 000 VŠ-ekonom. a říz. stroj. výroby, DPS 56 13 

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

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 hod 
53 25 



10840 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, vojenská-tank.a automobilní, DPS 56 25 

454 učitel odb. předm. 1.000 VŠ,strojír. technologie, ČVÚT-ped. způsob. 55 14 

430 učitel odb. předm. 0,905 VŠ,strojír. technologie, DPS 56 8 

458 učitel odb. předm. 1,000 VŠ, ekonomika terciární sféry, DPS 44 7 

106 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, strojír. technologie, DPS 62 35 

393 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, řízení ženijní zabezp. boje, DPS 55 19 

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

EVVO 
60 31 

7029 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, strojír. technologie, DPS 54 26 

252 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, Agroekologie, DPS 49 18 

13550 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon. dopr. a spojů, DPS 62 38 

407 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, stojír. technologie, DPS 62 34 

7060 učitel odb. předm. 0.286 VŠ-zeměd.-fytotech. 64 23 

312 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, techn. PO 74 12 

449 učitel odb. předm. 0.381 VŠ, ZČU – strojní inženýrství 33 4 

465 učitel odb. předm. 0.143 VŠ, PF, fyzika – základy techniky 50 7 

513 učitel odb.pedm. 0.714 VŠ, ekon. a řízení stroj. výroby, DPS 48 13 

7057 učitel odb.předm. 0.214 VŠ, zabezp. a ozn. tech. v dopravě, DPS 78 42 

12631 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, ekon. a řízení strojírenství, DPS 56 31 

13151 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, oznam. a zabezp. tech., DPS 58 33 

273 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. zeměděl.,  DPS 60 29 

359 učitel odb. předm. 0.262 VŠ voj., provoz kol. a pás. techn., DPS 66 10 

336 učitel odb.předm. 0.905 USO, SPŠ stroj.,  DPS 63 12 

10311 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon. siln. a měst. dopr., DPS 51 22 

30656 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. zeměděl.,DPS 60 34 

13464 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom. želez. dopr., DPS 54 29 

7032 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír. technologie, DPS 60 34 

23013 učitel odb.předm. 0.143 VŠ, mech. zeměděl., DPS 72 47 

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

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 h. 
46 11 

7038 učitel odb. předm. 1.000 ÚSO- SPŠ keramická, DPS 58 31 

432 učitel odb. předm. 1.000 VŠ silnoproud., elektrotech., DPS 51 26 

13517 učitel odb. předm. 0.485 VŠ, tepel. A jaderné stroje, DPS 60 26 

7059 učitel odb. předm. 0.619 VŠ, letecký pilot, DPS 59 15 

7020 učitel odb. předm. 0,619 VŠ, strojír. technologie, DPS 53 29 

315 učitel prakt. vyuč. 0,149 ÚSO, provoz automobil. dopr., DPS 67 37 

18418 učitel prakt. vyuč. 0,375 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 69 34 

18418 učitel prakt. vyuč. 0,313 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 69 50 

13518 učitel prakt. vyuč. 1,000 ÚSV, VOB-automech., DPS 69 45 

28427 učitel prakt. vyuč. 1,000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 61 39 

29249 učitel prakt. vyuč. 0,500 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 61 38 

29249 učitel prakt. vyuč. 0,687 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 61 38 

7060 učitel prakt. vyuč. 0,060 VŠ-zeměd.-fytotech., DPS 64 23 

465 učitel prakt. vyuč. 0,656 VŠ-PF, FY,základy techniky 50 7 

543 učitel prakt. vyuč. 1.000 ÚSO, DPS 49 27 

30656 učitel prakt. vyuč. 0,463 VŠ, mech. zeměděl., DPS 60 33 

13334 učitel prakt. vyuč. 0,125 ÚSO, strojír..,VOB, DPS 71 48 

13517 učitel prakt. vyuč. 0.925 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 60 26 

112 vedoucí učitel OV 1.000 ÚSO, VOP, DPS 52 27 

141 učitel OV 1.000 ÚSO,VOB,DPS 62 42 

7104 učitel OV 0.500 ÚSO, VOB 71 43 

310 učitel prakt. vyuč. 0.500 ÚSO, provoz a ekonomika žel. dopravy 70 49 

420 učitel OV 1.000 USO, SPŠD,VOB-klempíř, lakýrník, DPS 30 8 

535 učitel OV 1.000 ÚSO, elektrotechnik, VOB, DPS 46 2 

363 učitel OV 1.000 USO, SPŠ dopr., DPS 31 10 

143 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 63 42 

669 učitel OV 1.000 VŠ-Bc.,diagn. silnič. voz.ÚSO,VOB, DPS 45 24 

488 učitel OV 1,000 USO, VOB 57 36 



351 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 57 38 

7108 učitel OV 0.500 ÚSO, VOB, DPS 64 24 

7110 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 60 36 

7114 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 50 29 

7116 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 62 25 

542 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 33 1 

547 učitel OV 1.000 VOB, DPS 56 1 

7117 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 59 36 

28878 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 52 33 

539 vychovatel 1.000 VŠ – Bc., PF sociál. práce, vychovatelství 56 8 

550 vychovatel 1.000 VŠ PF, psychologie, VV 34 1 

507 vychovatel 1,000 USO, DPS pro ped. volného času 40 6 

20007 vychovatel 1.000 ÚSO, telekom. Technika, DPS 50 12 

540 vychovatel 1.000 ÚSO, spec. ped., PF - vychovatel 54 13 

560 Vychovatel 1.000 VŠ zemědělská, UK Ped. fak. – spec. Ped. 54 7 

20002 vychovatel 0,500 ÚSO, zdravot.,DPS 67 36 

7157 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 64 44 

7282 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO, chovatel., DPS 55 15 

538 vychovatel 1.000 VŠ – Bc., PF, ČJ 29 2 

537 vychovatel 1.000 VŠ – PF, učitelství TV a psychologie 27 2 

360 vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 53 28 

285 vychovatel 1.000 ÚSO, DPS 58 13 

7279 vychovatel 1.000 VŠ-Bc, sociál. právní,  DPS 58 30 

413 vedoucí vychovatel 1.000 USO, DPS vychovatelství 54 12 

553 vychovatel 1.000 SŠ ped. 46 4 

7166 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 55 36 

548 asistent pedagoga 1.000 SŠ ped. - vychovatelství 53 21 

7071 asistent pedagoga 1.000 US prodavačka, DPS 65 26 

555 asistent pedagoga 1.000 Univerzita J.A. Kom., Praha, - vzděl. dosp. 33 1 

 

 

 

 

2.2.   Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

 

Oblast vzdělávání Počet akcí 
Počet 

pracovníků 
Náklady (Kč) 

Vedoucích pracovníků (ředitel, zástupci) 2 2 3.520 

V oblasti cizích jazyků 1 1 750 

K prohloubení odbornosti (vychovatelé) 4 8 11.634 

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 4 36 40.628 

K prohloubení odbornosti (učitelé) 13 31 36.037 

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 0 0 0 

Celkem 24 78 92.569 



 

 

 

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 470 14 470 58 

*  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 neodevzdali ZL 

**    víceoborové třídy jsou označeny  zvoleným symbolem 

 
 

3.3.  Přehled o absolventech SŠ s maturitní zkouškou 
 

 Počet 

absolventů 

celkem 

Podali přihlášku 

na VŠ 

Podali přihlášku 

na VOŠ 

 

Podali přihlášku 

na 

jiný typ školy 

 

 

Nepodali 

přihlášku 

na žádnou školu 

177 56 8 10 105 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

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

včetně NS 

72 18 

 

 

 

 

 
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 44 2 46 4 1  

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
127 11 138 25 3  

41-45-M/01 Mechanizace a služby 61 1 62 1 1  

39-41-L/01  Autotronik 42 0 42 0 1  

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
109 0 86 28 2  

23-55-H/02  Karosář 11 4 15 0 0,5 ** 

23-61-H/01  Autolakýrník 22 3 25 0 1  
33-59-H/01  Čalouník 1 0 0 0 0  

37-52-H/01  Železničář 15 0 15 0 0,5 ** 
64-41-L/51   Podnikání 38 3 41 0 1  

celkem 470 24 470 58 11  



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     939 100,00 915 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 20 2,13 41 4,48 

Prospěli 612 65,18 799 87,32 

Neprospěli 253 26,94 75 8,20 

Nehodnoceni 48 5,11 0 0 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0 1 0,11 

Neklasifikováni 6 0,64 0 0 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(včetně přerušení studia) 
32 3,41 31 3,39 

 

 

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 
37 2 24 11 17 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
66 2 58 6 21 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
15 0 12 3 4 

39-41-L/01 Autotronik 29 2 17 10 9 

64-41-L/51 Podnikání 17 0 9 8 6 

Celkem 164 6 120 38 57 

Závěrečná zkouška      

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

61 4 51 6 11 

23-55-H/02  Karosář 7 0 7 0 2 

37-52-H/01  Železničář 3 1 2 0 0 

33-59-H/01 Čalouník 0 0 0 0 0 

23-61-H/01 

Autolakýrník 
7 0 7 0 2 

Celkem 78 5 67 6 15 



 

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. 939 69310 73,81 2 186 2,33 30 19 

2. 915 68617 74,99 2651 2,90 43 18 

 

 

4.4.   Údaje o integrovaných žácích  
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Mentálně postižení 0 0 

Sluchové postižení 2   (2 IPV)     4. ročník – 2 (2 IPV) 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S více vadami 2   (1 IPV)                 1. ročník -   2 (1 IPV) 

S vývojovými  

poruchami učení 
44 (16 IPV) 

                1. ročník - 15 (6 IPV) 

                2. ročník - 12 (4 IPV) 

                3. ročník -   7 (4 IPV) 

                4. ročník - 10 (2 IPV) 

S vývojovými   

poruchami chování 
4   (2 IPV) 

                1. ročník -   2 (1 IPV) 

                2. ročník -   1 (1 IPV) 

                3. ročník -   1 

Autisté 
  2  (2 IPV) 

 

                1. ročník -   1 (1 IPV) 

                1. ročník -   1 (1 IPV) 

Celkem 54 (23 IPV) 
* Počet integrovaných žáků k 30. 6. 2018 

 
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 výchovné poradkyně. Ve škole je instalována schránka důvěry, na kterou byli 

žáci i vyučující upozorněni. S náplní práce výchovné poradkyně byli žáci seznámeni 

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

začátku školního roku a informovala jsem je, jak a kde mohou získat odbornou pomoc, radu 

nebo konzultaci. 



 Ve škole máme k dispozici kancelář pro výchovnou poradkyni a metodičku prevence. 

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

Výchovné poradenství v místě poskytovaného vzdělávání SPŠ dopravní                                      

na Karlovarské bylo poskytováno celkem ve 23 třídách, s celkovým počtem 510 žáků. 

 

Výchovné poradenství má dvě oblasti: 
 

1. Výchovnou a vzdělávací 

Pro žáky 1. ročníků jsme v letošním školním roce uspořádali na začátku září 2017 

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

Melchiorova Huť nedaleko Plzně. 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 metodičkou prevence byla řešena neomluvená 

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

správní jednání o podmíněném vyloučení žáků ze studia. Důvodem těchto opatření byla 

neomluvená absence žáků v době vyučování nebo nevhodné chování žáků. U žáků, kteří byli 

podmíněně vyloučeni, byla následně prováděna další kontrola docházky a chování. 

Uskutečnilo se setkání vedení školy, výchovné poradkyně a metodičky prevence nežádoucích 

jevů se zástupci tříd. Tato setkání jsou přínosem jak pro žáky, tak pro vedení školy. 

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

Žákům, kteří byli vyšetřeni v PPP, nebo SPC byla věnována zvýšená pozornost a speciální 

péče pomocí podpůrných opatřeních, devět žáků se vzdělávalo podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Sledovala jsem jejich prospěch a dodržování doporučení školských 

poradenských zařízení pro práci s těmito žáky.  

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

doporučena pomoc pedagogicko-psychologické poradny. 

 Další činností výchovného poradce v průběhu školního roku bylo setkávání 

výchovných poradců v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni a účast na informačních 

seminářích o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních. 

 

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 poradenství                   

při vyplňování přihlášek.  

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

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

studia a přípravy na přijímací zkoušky.  

             Pro 4. ročníky byly zajištěny besedy na Úřadu práce, tyto besedy splnily svůj účel a 

byly pro žáky přínosem. 

   

 

 

 

 



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

 

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

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

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

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

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

absence. 
 

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

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

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

snažit se situaci zlepšit. 
 

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

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

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

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

škol s našimi žáky. 

 

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

a individuálním jednáním doporučit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

5. Spolupráce s metodičkou prevence nežádoucích jevů, Pedagogicko-psychologickou  

    poradnou v Plzni a Speciálním pedagogickým centrem 

 
 

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

 
           V práci metodika jsem se řídila Preventivním programem školy a plány na školní rok 

20017/18, s přihlédnutím k platným vyhláškám, školnímu řádu. V prosinci 2017 vešly                           

v platnost aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 21291/2010-28: a to 

příloha č. 7 – Kyberšikana, příloha č. 10 – Vandalismus a příloha č. 11 – Záškoláctví.  

Na začátku školního roku byl sestaven aktuální Preventivní program školy, a to na 

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

zařízeních. Byly aktualizovány nástěnky a složka metodičky prevence na webových stránkách 

školy, 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 dle potřeby aktualizovány i v průběhu školního roku.  

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

programy, kde se mohli žáci navzájem lépe poznat. Kromě toho jsou přínosem i pro samotné 

třídní učitele.  

Dne 12. 9. 2017 se konaly třídní aktivy v 1. ročnících. Jednalo se o preventivní setkání 

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

omlouvání, řešení případných problémů apod.  



Všechny 1. ročníky jsem navštívila a seznámila s prací metodika prevence. Vzhledem 

k tomu, že přibývá žáků-cizinců, zjistila jsem a předala kontakty míst, kde lze navštěvovat 

kursy českého jazyka.  

 

Ve školním roce 2017/18 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.                     

V 1. ročnících proběhly besedy týkající se trestní odpovědnosti mládeže. Pro děvčata                             

2. ročníků jsem vybrala besedy „Bezpečí ženám a dívkám“. Přednáška byla tvořena dvěma 

bloky. V první části se posluchačky seznámily se statistikami, právními pojmy a praktickými 

radami, jak se nestát obětí. Ve druhé části jim bylo názorně ukázáno, jak se bránit případným 

útokům. Ve 3. ročnících pak proběhl program „Řidiči, znáš 6P?“, jenž 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.  

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

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

řešili společný postup při řešení problémových dětí. Zúčastnila jsem se semináře „Agresivita 

ve škole – školská legislativa“ pořádaného organizací Společně k bezpečí, který vedla                    

Mgr. Michaela Veselá.  

I v tomto školním roce jsme společně s výchovnou poradkyní Mgr. 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. 

Řada problémů se objevila ve třídě DP1, PSD1, PLD2, některé jsme museli řešit                            

ve spolupráci s Policií ČR. 

 I vzhledem k výše uvedeným důvodům jsem po dohodě s Mgr. Hanou Žižkovou a                          

Mgr. Blankou Havlíčkovou zajistila předplatné časopisu Třídní učitel a elektronického 

Bulletinu (ne)bezpečná škola vydávaného organizací Společně k bezpečí, z nichž lze čerpat 

inspiraci a rady pro práci s žáky. Oba časopisy budou k dispozici všem vyučujícím. 

 V letošním školním roce jsem se více zaměřila na individuální práci                                         

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

nebo rodiči.  

V následujícím školním roce bych ráda využila některé osvědčené lektory nebo 

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

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

jednotlivých subjektů.  

 
             

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

 
1. Výchovné poradenství  

 Poradenská činnost výchovné poradkyně v místě poskytovaného vzdělání                       

SPŠ dopravní v Křimicích byla poskytována žákům 17 tříd, 11 tříd oborů s výučním listem,                       

4 třídy oboru s maturitním vysvědčením autotronik a 2 třídy nástavbového studia oboru 

podnikání. Poradenství bylo rozděleno na dvě oblasti: poradenství v oblasti výchovy a 

vzdělávání a  kariérové poradenství, které bylo navíc doplněno poradenstvím z projektu 

Šablony a zajištěno jinou osobou.  



Uskutečňovalo se v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle vyhlášky                        

č. 27/2016 Sb., ve znění 270/2017 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, podle koncepce poradenských služeb ve škole, plánu práce na 

školní rok 2017/18 a v souladu s náplní práce výchovného poradce zpracovanou ředitelem 

školy podle platné legislativy.  

Práce výchovné poradkyně 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 výchovné poradkyně 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 a vlastní hodnocení studia                         

po prvním ročníku, v končících ročnících byly zadány hodnotící dotazníky zaměřené                            

na teoretickou výuku i odborný výcvik. Získané informace jsou využitelné pro práci třídních 

učitelů, učitelů odborného výcviku i pro vedení školy. Žákům maturitních 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 serverové nástěnce 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 1. 11. 2017 a 21. 3. 2018. 

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 dále je sledováno, 

jaký prospěch vykazují. Těmto žákům je nabídnuta pomoc formou konzultací u jednotlivých 

vyučujících nebo v odborných zařízeních. 

 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 čtrnáct žáků individuální vzdělávací                       

plán a další žáci jsou  zohledněni na základě toho, že doložili vyšetření                                         

z Pedagogicko-psychologické poradny a byl pro ně zpracován plán pedagogické podpory. 

Těch bylo třináct. Postup byl v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 27/2016 Sb. a zahrnuje 

vyhodnocení plánů a návrhy pro poradny, co je potřeba upravit, popř. změnit. Před vydáním 

doporučení školského poradenského zařízení jsou zpracovávány dotazníky pro školy pro 

jednotlivé žáky, ty slouží k nastavení stupně podpůrných opatření.  Do náplně práce poradce 

patří zejména předcházet výukovým problémům, proto byli žáci prvních ročníků poučeni o 

tom, jaké jsou metody studia na střední škole. Před ukončením studia jsou žáci seznámeni 

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

 V oblasti výchovných problémů se řešily během správních řízení podobné přestupky 

proti školnímu řádu jako v předchozích školních rocích, výjimkou bylo kouření, kvůli 

kterému nebyl letos žádný žák podmíněně vyloučen ze studia. Nejčastěji to byla neomluvená 

absence – v 8 případech, ve 3 případech šikanování, ve 3 případech nevhodné jednání 

s vyučujícími, 1 podmíněné vyloučení z domova mládeže a ve dvou případech byla 

projednávána nekázeň a další přestupky bez podmíněného vyloučení. Správních řízení 

s následným podmíněným vyloučením ze studia proběhlo celkem šestnáct. 

 



c) specifické oblasti práce 

 Prolínají se s prací metodičky prevence a jsou sledovány projevy zneužívání 

návykových látek, vandalismu, brutality, šikanování, rasismu apod. Šetření a řešení 

šikanování proběhlo ve 4 třídách, v jednom případě na základě podnětu ze strany rodičů žáka. 

V jedné třídě bylo řešeno nevhodné chování žáků vůči vyučující ve spolupráci s třídní 

učitelkou.   

d) kariérové poradenství v oblasti dalšího vzdělávání 

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 žákům 3. ročníků 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. 

 V průběhu celého druhého pololetí byla poskytována pomoc při vyplňování přihlášek 

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

  Na nástěnce výchovného poradenství byly průběžně spolu s informacemi 

o dalším studiu zveřejňovány nabídky volných pracovních míst v nejrůznějších firmách. 

 

e) další vzdělávání výchovné poradkyně 

 V průběhu školního roku probíhalo další vzdělávání: 11. 10. 2017 seminář 

výchovných poradců zaměřený na inkluzi v Pedagogicko-psychologické  poradně, 6. 4. 2018 

seminář Agresivita ve škole – školská legislativa, 30. 5. 2018 – informační schůzka 

k plánované novele vyhlášky 27. 

 

B. Primární prevence 

 Činnost metodičky prevence probíhala podle školní preventivní strategie, náplně práce 

metodičky prevence a v souladu s metodickými pokyny MŠMT pro prevenci rizikového 

chování. Metodik se zúčastnil setkání metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické 

poradně, kde byly představeny novinky v oblasti prevence, ve dnech 11. 10. 2017, 6. 2. 2018 

a 3. 4. 2018. 

 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 metodičky ve spolupráci 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. Daří se to ve všech oblastech kromě šikanování, nebyly 

řešeny žádné případy v souvislosti s kouřením nebo užíváním návykových látek.  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 jsou všechny důležité dokumenty k prevenci uložené 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 probíhaly besedy ve všech třídách s Policií ČR. 

V prvních ročnících bylo zvoleno téma Šikana a kyberšikana v souvislosti s jejím výskytem. 



Pro druhé a třetí ročníky to bylo téma „Řidiči znáš 6P?“, které začínající řidiče seznamuje 

s nejčastějšími přestupky mladých řidičů a příčinami dopravních nehod a zároveň zvyšuje 

právní vědomí žáků v oblasti silničního provozu.   

 

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

           sítě Ing. Jana Princla – Karlovarská 

 
Před zahájením školního roku jsme ve spolupráci s externí firmou zajistili připojení 

všech učeben k metalické kabeláži počítačové sítě školy. V každé učebně je nyní k dispozici 

datová dvoj-zásuvka, připojená UTP kabelem Cat. 6 o rychlosti 1Gbps k páteřní síti školy. 

Následně byly do těchto učeben umístěny nové, rychlé PC sestavy, sloužící nově nejen 

k zápisu do elektronických třídních knih, ale i k širšímu použití těchto počítačů                                   

při multimediální výuce. Počítače jsou rovněž připojeny k datovým projektorům, které máme 

ve všech učebnách, a umožňují využití veškerého výukového SW, který má škola k dispozici. 

Operační systém u těchto stanic byl již zvolen, s ohledem na budoucí vývoj, pouze Windows 

10 ve verzi Education.  

Zároveň jsme před zahájením nového školního roku tento operační systém  

nainstalovali zkušebně i do počítačové učebny A18, kde byly stávající, již nevyhovující 

repasované PC, vyměněny za nové PC sestavy. Na Windows 10 jsme v průběhu školního 

roku (vánoční prázdniny) přešli i v učebně PC3. Jelikož jsme nezaznamenali žádné významné 

problémy s používáním a provozu Windows 10 v těchto PC učebnách,  o hlavních 

prázdninách přecházíme na tento operační systém i ve všech zbývajících čtyřech                             

PC učebnách.  

V letošním roce došlo rovněž k dalšímu, a to velmi významnému navýšení rychlosti 

konektivity naší školy k internetu. Stávající rychlosti 100 Mbps pro areály                                  

na Karlovarské 99 a v Křimicích byly navýšeny 3x, resp. 2x na 300 Mbps pro areál školy              

na Karlovarské a na 200 Mbps pro areál školy v Křimicích. K významnějšímu navýšení 

rychlostí došlo na domovech mládeže, a to ze 40 Mbps na 200Mbps pro domovy mládeže                                

na Karlovarské a z 8 Mbps na 40 Mbps pro domovy mládeže ve Skrétově ulici, čili                       

pětinásobné zrychlení. Zdůrazňuji, že se jedná o rychlosti garantované (tedy minimální a 

s nikým nijak neagregované) a symetrické (rychlost platí pro oba směry do i z internetu). 

V souvislosti s navýšením rychlostí pro DM Karlovarská jsme přešli ze stávajícího připojení 

domovů mládeže mikrovlnným pojítkem, na plně optickou trasu 1 Gbps mezi budovami DM 

a serverovnou školy, což do budoucna umožní snadné další navyšování konektivity v případě 

potřeby. Dále byla vybudována nová trasa mezi serverovnou a telefonní ústřednou                             

pro plánovanou výměnu telefonní ústředny za plně digitální.  

 Minulý rok jsme uzavřeli další tříletou smlouvu s firmou Microsoft na pronájem 

licencí EES. V průběhu minulého tříletého licenčního období jsme jasně vyhodnotili pozitiva 

této smlouvy pro naši školu – licence MS Office a  OS Windows se nekupují ve fixních 

verzích, ale pronajímají, co je však nejdůležitější - množství licencí se nepočítá na počet PC, 

ale na počet oprávněných uživatelů. Jelikož celkový počet PC v naší škole (momentálně více 

než 500 ks) výrazně převyšuje počet oprávněných uživatelů (asi 150), výhody jsou jasné. 

K tomu je však třeba přičíst i možnost využití vždy nejnovější verze SW, možnost instalace 

SW Office pro všechny žáky i zaměstnance na pěti domácích zařízeních a možnost vyčíslení 

fixních nákladů na SW v daném roce. 

V březnu a dubnu 2018 probíhala příprava a realizace nadnárodního testování Sociální  

gramotnosti pro žáky PISA 2018 pro ČŠI. Dále jsme zajišťovali testování vybraných učitelů a 

pracovníků vedení školy TALIS 2018. Všechny výsledky byly odeslány do národního centra 

ČŠI a byla potvrzena úspěšná realizace těchto projektů.  

 



V minulých měsících jsme rovněž potvrdili účast naší školy v projektu PilseDOC, 

týkající se kybernetické bezpečnosti a zajištění některých ustanovení nového nařízení GDPR. 

V rámci tohoto projektu bude mimo jiné v příštích měsících provedena instalace chytrých 

HW firewallů na perimetru školy, a to na obou střediscích. Tato zařízení budou zajišťovat 

některé nové užitečné funkce, týkající se filtrování a kontroly internetového i intranetového 

provozu školy a inspekci paketů v reálném čase. Zároveň budou dálkově napojeny do 

dohledového centra, v případě potřeby řešení situací typu kybernetického nebo virového 

útoku na vnitřní ICT prostředky školy. Dále přeberou některé funkce stávajícího routeru a 

serveru školy, např. VPN koncentrátor a firewall.  

V současné době jsme připravili specifikace pro výběrová řízení na nákup ICT 

techniky na další školní rok. VZ bude vyhlášena koncem srpna, administrovat jí bude CNPK. 

Dále nově připravujeme zřízení jazykové PC učebny v místě stávající multimediální učebny 

B08. Počítačové sestavy máme nakoupeny z rámcové smlouvy CNPK, implementovány 

budou včetně dotykové tabule, ozvučení, a projektoru po výměně nábytku a dalších 

stavebních úpravách v prostorách této nové učebny. O letošních prázdninách dále vyměníme 

počítače v učebně PC2 za nové sestavy. Tím završíme obměnu vybavení v našich PC 

učebnách. Na domovech mládeže na Karlovarské bude rozšířena stávající Wi-Fi síť o nové 

jedno patro (4 access pointy) a posílena na dalších dvou patrech o 2 access pointy.  

V průběhu roku byly prováděny pravidelné kontroly koncových stanic v učebnách, 

kabinetech i kancelářích školy, kontrolovány aktualizace antivirových a systémových aplikací 

a zabezpečen bezproblémový provoz ekonomického oddělení i ostatních provozů školy. 

 

 

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

sítě Mgr. Martina Zíbara 

Školní systém Bakaláři je pravidelně aktualizován na novější verze a jsou instalovány 

aktualizace. 

U školního připojení na internet se navýšila kapacita na 200 Mbps díky přechodu                   

na nové Wi-Fi do licenčního pásma 30 GHz. Vnitřní rozvody mají kapacitu 1 Gbps nebo 100 

Mbps. Zářez na koncové stanice při komunikaci s internetem je 30 Mbps. Klíčové uzly jsou 

připojeny optickým kabelem s tím, že do lakovny a ostatních dílen je možné při výpadku 

jedné trasy zapojit trasu druhou. 

Jsme připojeni do akademické sítě Eduroam, jak na DM, tak i ve škole. Během roku 

docházelo k úpravám dle vývoje sítě. 

Na DM5 mají žáci dvě připojení k Wi-Fi rozvodu. Ve škole se žáci připojují do Wi-Fi 

sítě Eduroam. 

Dochází k postupnému přechodu na Windows 10 na všech počítačích, na kterých to 

má smysl. Po aktualizacích Windows 10 postupně aktualizujeme AVG na novější verzi.  

Z výběrových řízení v roce 2017 byly pořízeny nové PC, které byly použity jako 

náhrada za nejstarší PC v kabinetech, dále náhradní díly na upgrade PC v učebnách teorie 

(operační paměti, procesory) a PC2 (grafické karty, operační paměti) a tiskárny (jako náhrada 

za nefunkční a zastaralé).  

KTS diagnostické stanice byly zapojeny do školní Wi-Fi sítě. Dále byl pořízený NB 

2in1 pro žáka s postižením, jako pomůcka pro usnadnění výuky. 

V roce 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na novou techniku, náhradní díly a nový 

server (za stávající dosluhující tiskový server). Dosud nebylo ani jedno úspěšně završeno 

vzhledem ke změnám na centrálním nákupu.  



Školní emisní stanice byla připojena podle požadavků na emisní stanice a vybavena 

jedním mobilním telefonem pro získávání fotografií měřených vozidel a ukládání fotek                        

do databáze. 

Účetnický program pohoda byl aktualizován na EDU verzi – trvalou. Podle požadavků 

GDPR se postupně upravily některé přístupy. O hlavních prázdninách se bude aktualizovat 

program na stravu ve školní jídelně. 

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

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

  síťových uživatelů a který spravujeme pomocí programu SafeQ 

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

   který spravujeme pomocí Qmail Admin + starý poštovní upravený jako záložní  

   pro komunikační server 

- zálohovací server 

- server pro stravné – obsluhuje box v jídelně 

 

 

4.5.6.  Zpráva koordinátorky environmentálního vzdělávání, výchovy a  

           osvěty (EVVO) - Ing. Jany Jindřichové 

 
Akce EVVO 

Ocenění „Zelená škola Plzeňského kraje“ 

Dne 29. 11. 2017 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 2016/17. Součástí ocenění byla finanční odměna 2 000 Kč, 

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

zahrady města Plzně. Permanentku využilo 120 žáků školy. 

 

Čtvrté setkání koordinátorů EVVO Plzeňského kraje na SPŠ dopravní, Plzeň 

Dne 16. 3. 2018 se na naší škole uskutečnilo 4. setkání koordinátorů EVVO základních a 

středních škol Plzeňského kraje. Setkání koordinátorů zahájila Ing. Irena Nováková, 

zástupkyně ředitele. Organizaci zajistila koordinátorka EVVO Ing. Jana Jindřichová spolu 

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

Setkání se zúčastnili zástupci OŽP a OŠ KÚ PK a KCVJŠ Plzeň. 

 

Členství v pracovní skupině odboru životního prostředí KÚ Plzeňského kraje 

Ing. Jana Jindřichová je stálou členkou pracovní skupiny odboru životního prostředí KÚ PK. 

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 v celostátním výboru KEV za Plzeňský kraj 

Ing. Jana Jindřichová je členem celostátního výboru Klubu ekologické výchovy Praha jako 

zástupce Plzeňského kraje. 

 

Akce DVPP  

Krajská environmentální konference 

Pořadatel - Environmentální centrum IRIS v Zoologické a botanické zahradě města Plzně, 

Plzeňský kraj a FP ZČU, 21. 9. 2017. 



 

Celostátní konference pro učitele EVVO – Evaluace v environmentální výchově 

Pořadatel - Poslanecká sněmovna Praha, MŠMT Praha a KEV Praha – 11. 10. 2017. 

Konference se zúčastnil ministr školství mládeže a tělovýchovy prof. Stanislav Štěch.                        

Na konferenci Ing. Jana Jindřichová informovala o činnosti v oblasti environmentálního 

vzdělávání Plzeňského kraje a SPŠ dopravní, Plzeň. 

 

Exkurze – NP Šumava – Zoologický program 

Pořadatel – KCVJŠ Plzeň, RNDr. Jiří Cais, 20. 10. 2017. 

 

Seminář – Přírodní toxické látky v potravinách 

Pořadatel – KCVJŠ Plzeň, MUDr. Šuta, 31. 10. 2017. 

 

Krajská konference EVVO 
Organizátor OŠ KÚ PK a KCVJŠ Plzeň, 29. 11. 2017. 

 

Semináře – Spolupracujeme a tvoříme na webu 

Organizátor – KCVJŠ Plzeň, RNDr. Jitka Rambousková, 28. 2 a 7. 3. 2018. 

 

Valná hromada KEV Praha 

Organizátor – KEV Praha, 2. 3. 2018 – MŠMT Praha. Ing. Jana Jindřichova informovala                   

o EVVO na SPŠ dopravní, Plzeň.  

 

Seminář – Prezi – elegantní prezentace v kostce 

Organizátor – KCVJŠ Plzeň, Mgr. Michal Pelc, 13. 6. 2018. 

 

Zajištění Dne otevřených dveří 

Ing. Jana Jindřichová zajistila organizaci Dne otevřených dveří v listopadu 2017 a v lednu 

2018 pro obor vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii. 

 

Akce se žáky školy 

Exkurze – Zařízení pro energetické využití odpadu - Chotíkov 

Žáci třídy MEK4 oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii navštívili      

4. 10. 2017 v rámci výuky praxe ZEVO Plzeň. Jedná se o moderní zařízení na energetické 

využití odpadů pro výrobu tepla, teplé vody pro domácnosti a firmy v Plzni a také elektřiny, 

kterou dodává do distribuční soustavy. V environmentálním centru společnosti se žáci formou 

interaktivních her seznámili s informacemi o odpadovém hospodářství. Prošli si spalovnu               

od místa příjmu odpadu přes velín a kabinu jeřábníka. Mohli se podívat na manipulaci                          

s odpadem, spalovací proces a princip funkce roštu kotle. Seznámili se s činností kondenzační 

parní turbíny a zařízení na čištění spalin.  

 

Exkurze – Vodárna Plzeň, a. s. – úpravna pitné vody 

Žáci třídy MEK4 oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii navštívili         

7. 11. 2017 v rámci výuky praxe Vodárnu Plzeň, a. s. – úpravnu pitné vody. Žáci se během 

exkurze seznámili s historií zásobování vodou v Plzni a vodárenským komplexem                              

pod Homolkou. Navštívili místo odběru surové vody z řeky Úhlavy, objekty chemie, 

usazovacích nádrží, filtrace, úpravny a akumulace vody. Zajímavá byla ukázka staré vodárny, 

která je v současnosti využívána pro chov ryb a také umístění dvou akvárií, kde v jednom žijí 

ryby v neupravené a ve druhém v upravené vodě z řeky Úhlavy. 

      



Exkurze – Čistička odpadních vod Plzeň 

Dne 14. 2. 2018 navštívili žáci třídy MEK4 oboru vzdělání Mechanizace a služby se 

zaměřením na ekologii provoz „Čistírny odpadních vod“ na Doubravce. Seznámili se s celou 

technologickou linkou, použitým moderním zařízením, systémem monitorování a řízením 

technologického procesu, které jsou dobrými předpoklady pro vysokou účinnost čištění 

odpadních vod v Plzni. 

 

Exkurze ZOO Plzeň – Výukový program Primáti 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Environmentální centrum -                                    

dne 16. 3. 2018 se zúčastnili žáci třídy PLG2 oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, 

zaměření Logistika a zasilatelství. 

      

Exkurze – Západočeské muzeum Plzeň – Výstava Kořeny 

Dne 12. 6. 2018 se zúčastnili žáci třídy MEK3 oboru vzdělání Mechanizace a služby, 

zaměření Ekologie.   

 

 

4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM 
  

 

  

   Lůžková kapacita DM je 819 lůžek, ubytováno 516 a z toho 32 studentů VOŠ a                      

35 z konzervatoře. Domovy jsou rozděleny na tři úseky, a to na Karlovarské 99, kde je 

ubytováno 363 žáků a studentů, dále ve Skrétově ulici, kde je 77 žáků a v Křimicích, kde je 

76 žáků. 

  Mimo pravidelnou organizaci zájmových kroužků probíhají v průběhu celého školního 

roku další akce zaměřené k vyplnění volného času žáků a studentů. Jedná se zejména o účast 

na různých besedách či přednáškách pořádaných v Plzni, návštěvy ICT parku, společná 

posezení s pedagogy ve výchovných skupinách, návštěvy ZOO a Dino parku, naučné besedy 

s policií apod.  

Žáci využívají volné plavání do bazénů a též vlastní posilovnu a malou a velkou 

tělocvičnu. Nejžádanější je florbal a fotbal. 

Nepovinné předměty Počet žáků % z celkového počtu žáků 

0 0 0 

Volitelné předměty Počet žáků % z celkového počtu žáků 

0 0 0 

Zájmové kroužky na DM Počet žáků 
% z celkového počtu 

žáků na DM 

Fyzika hrou 32 6,2 

Kroužek aerobiku 200 38,75 

Kroužek sálové kopané 460 89,14 

Kroužek florbalu 390 75,58 

Kroužek fyzického posilování 150 29,06 

Kroužek plavecký 410 79,45 

Kroužek divadelní 230 44,57 

Kroužky s kulturním zaměřením (např. kino) 360 69,76 



  V čase křesťanských svátků jsou zároveň organizovány společenská posezení 

k Mikuláši k vánočním svátkům i svátkům velikonočním, a to zpívání koled na náměstí 

Republiky apod.  

Žádané jsou divadelní představení. Žáci viděli : balet, činohru, muzikál i operu. Vše 

bylo kladně hodnoceno. 

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 výchovu 

 

Rozšiřování pedagogických vědomostí: 

Čtyři pracovníci se školili v základech první pomoci na SZŠ v Plzni. Též se školili 

v akreditovaném vzdělávacím institutu v Královéhradeckém kraji dva pracovníci. V průběhu 

školního roku se věnuje vedení školy dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.  

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

V koupelnách na Karlovarské prolíná voda do zdí. Též není možná regulace tepla                             

na radiátorech (chybí regulační ventily). 

Dále má DM trvalou 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 . 

  

 

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 

 
ROP NUTS II JZ 3.677.538,00 Kč 

4.7.2. Odborností k profesnímu úspěchu  

 
ROP NUTS II JZ 6.626.079,00 Kč 

4.7.3. Šablony II 

 
MŠMT 2.265.898,00 Kč           

4.7.4. Modernizace učeben odborných předmětů  

          v areálu SPŠD Plzeň-Křimice 

 

IROP 5.314.715,00 Kč           

4.7.5. 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. 

 

 

4.7.2. 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 jsme zvýšili kvalitu vzdělávání, a to pořízením nových strojů, zařízení a 

souvisejících technologií. To poté následně přispělo k lepšímu využití odborných kompetencí 

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

profesním životě. 

 

 

4.7.3.  Projekt "Šablony II" 
 

Projekt ve fázi realizace. 

Do projektu se zapojilo celkem 51 pedagogů naší školy, kteří absolvují vzdělávací 

akreditovaná školení, doučují žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika 

vedou moderní interaktivní výuku, sdílejí své zkušenosti s ostatními pedagogy různých škol, 

absolvují stáže u zaměstnavatelů a zapojují do své výuky odborníky z praxe. Žákům se 

v rámci projektových aktivit věnuje školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a 

zaměstnavatele.  

 

 

4.7.4.  Projekt "Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD  

           Plzeň - Křimice"  
 

Projekt ve fázi realizace. 

Projekt patří do operačního programu IROP. Jedná se o investiční projekt. V rámci 

projektu chceme vytvořit odpovídající výukové zázemí pro žáky naší školy, a to modernizací 

výukových prostor, včetně technického zařízení a přístrojové techniky do učebny měření a                  

do učebny diagnostiky elektromobilů.  
 

 

 

4.7.5. 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  

 
Neustále se zvyšuje počet odborných firem v oblasti ve škole vyučovaných oborů, 

s nimiž SPŠ dopravní, Plzeň rozvíjí spolupráci. 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. Například díky firmě AD Technik s. r. o., dovozci 

nejmodernějších zahraničních autoopravárenských technologií, mají pedagogičtí pracovníci 

spolu se žáky možnost seznamovat se průběžně s nejmodernější technikou dodávanou na trh 

v ČR, v příštím roce dojde k realizaci již nyní podepsané spolupráce v projektu firmy Porsche 

ČR, intenzivně se pracuje na projektu podporujícím výuku v rámci tahačů s firmou Volvo 

Truck Center Nýřany. Právě představitelé významných firem přislíbili aktivní účast v nově 

navrženém Poradním sboru ředitelky školy v segmentu auto-oborů. Tento Poradní sbor zahájí 

činnost počátkem příštího školního roku s cílem nadále intenzivně spolupracovat                              

na zkvalitňování výuky nejen v oblasti praxe, ale i teorie.  

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

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

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

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

uplatnění v tzv. málo-četných oborech vzdělání. O možnostech studia na školách v Plzeňském 

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

Škola 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. 

Tradiční je spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a na základě nově 

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. Významnou 

součástí této spolupráce je každoroční návštěva účastníků Kempu automechaniků na KKS, 

kde jsou seznámeni s trendy v oblasti elektro-mobility jak formou poutavé přednášky, 

tak praktickou ukázkou vozidel na čistě elektrický pohon. Z velkých firem nadále pokračuje 

spolupráce s ČD, a. s., rozvíjí se  vztahy s Berger Bohemia, APB, nebo Duvenbeck. U těchto 

firem je pro naše žáky největší výhodou téměř jisté pracovní uplatnění po ukončení studia. 

Pokračuje též účast školy v občanském sdružení Klastr  Mechatronika. Aktivní 

členství v tomto sdružení přispívá k procesu trvalého zvyšování kvality poskytovaného 

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

včetně možnosti účasti v zajímavých projektech a to i v mezinárodním měřítku.  

 

  

4.9.    Účast žáků v SOČ – Ing. Rostislav Jekielek 
 

Školní kolo SOČ se konalo 15. února 2018  ve školní učebně B08. Tohoto kola se 

zúčastnilo patnáct žáků, kteří prezentovali své práce z oboru vzdělání Provoz a ekonomika 

dopravy, zaměření Logistika a zasilatelství a Silniční doprava.  

Do okresního kola byly nominovány dvě práce žáků Lukáše Jocsika a Romana Čadka, 

které obsadily ve svém oboru 1. a 2. místo.  

Školní kolo SOČ bylo ve znamení prací, které žáci obhajovali ve své maturitní zkoušce. 

Ta byla formou obhajoby.  



Většina prací byla hodnocena kladně, protože byly připravovány již v nižším ročníku a 

žáci se na ně mohli lépe připravit a zúročit tak výsledky své práce. Na základě hodnocení 

oponentů měli žáci dost času vylepšit svou práci a být tak připraveni k obhajobě této práce                    

u maturitní zkoušky. 

     Všechny práce splnily svůj cíl, které si žáci vytýčili ve svém zadání. Všichni, kteří 

svou práci prezentovali, tak přinesli do této činnosti svůj vklad na základě studia své 

odbornosti a získané praxe. Většinu svých záměrů také uplatnili v praxi. 

 

 

5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  

 

5.1. Výsledek kontroly (dohlídky) pracoviště v rámci poskytování      

       pracovně-lékařských služeb 

 

Dne 20. listopadu 2017 se na škole konala dohlídka pracovišť školy v rámci 

poskytování pracovně-lékařských služeb. Kontrolu provedla MUDr. Markéta Kourová 

z Dopravního zdravotnictví, a. s. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 

 

5.2. Kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 

 
Dne 18. 6. 2018 byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje                     

na škole vykonána kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),                       

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004                     

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a 

potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a podle § 88 

zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,                  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo kontroly: 

SPŠ dopravní, Plzeň – školní jídelna Karlovarská 

 

Kontrolní zjištění: 

Státním zdravotním dozorem nebyly zjištěny žádné nedostatky. Bylo pouze doporučeno 

obnovit technologické zařízení kuchyně z důvodu velké opotřebovanosti (například olupující 

se rez z míchacího robotu a zrezivělé dřezy ve vytloukárně vajec). 

 

 

5.3. Výsledek kontroly o průběhu inventarizace 

 
Dne 25. 7. 2018 byla zaměstnanci KÚPK, odboru školství, mládeže a sportu 

provedena kontrola na základě ustanovení § 9 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.,                    

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb.,                 

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 a § 30 zákona 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 27 odst. 11 zákona                                 

č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů. 

 



Předmět kontroly: 

Inventarizace majetku a závazků. 

 

Kontrolované období: 

1. 1. 2017-25. 7. 2018 

 

Kontrolní zjištění: 

Inventarizace majetku a závazků 

Kontrola byla zaměřena na provádění inventarizace majetku a závazků dle ustanovení § 6 

odst. 3. § 8 odst. 4, § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 

 

Hospodaření s majetkem 

Hranice pro evidenci majetku si organizace stanovila ve vnitřní směrnici v souladu 

s ustanovením § 11 a § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. 

 Evidence dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku je vedena v souladu 

s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a platnými 

účetními standardy. 

 Stav majetku na jednotlivých syntetických a na analytických účtech v hlavní účetní 

knize nebylo možné odsouhlasit s inventurními soupisy, byly v den kontroly rozpracované. 

  

Dokladová inventura bankovních účtů, pokladní hotovosti a cenin, pohledávek a 

závazků 

 Inventarizace pohledávek a závazků (dokladová inventura) bude provedena až                     

po zaúčtování všech účetních operací do měsíce července 2018, rovněž tak inventarizace 

zásob a peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. 

 Namátkově byla zkontrolována místnost č. 37 a 921, vybraný majetek byl označen 

inventurními čísly dle doloženého inventurního soupisu. 

 

Závěr: 

1. Souhrn zjištěných nedostatků 

Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 

 

2. Metodická pomoc: 

V rámci kontroly nebyla poskytnuta metodická pomoc. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Činnost školy 
 

6.1.    Hodnocení práce školské rady  

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

na správě školy. Svoji činnost vykonává od 20. 12. 2005. 

 

Složení ŠR do 16. 10. 2017: 

 

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  

 

V listopadu 2017 proběhly volby do Školské rady SPŠ dopravní, Plzeň, a to dne 9. 11. 2017 

v Křimicích a 14. 11. 2017 na Karlovarské. 

 

Složení ŠR od 17. 10. 2017:  

 

Předsedkyně:   Mgr. Bohumila Pytlíková   

 

Členové:    Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Mgr. Josef Houška, Ing. Martin  

    Dezort, Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová,  

paní Lenka Mošnová, paní Helena Vargová, žák  Serhii 

Tymoshchuk   

  

Školská rada se ve školním roce 2017/18 sešla celkem dvakrát. První zasedání 

proběhlo 17. 10. 2017. 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 2017/18 a vedoucí ekonomického oddělení paní Svatava Kubová 

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

bodům vyjadřovali v závěrečné diskuzi. Paní Kubová přítomné informovala o připravované 

další etapě výměny oken na Karlovarské 99 a DM. I v letošním roce byl vysoutěžen další 

automobil, který bude k dispozici žákům v hodinách odborného výcviku. Pokračovat se bude 

i ve vybavení školy moderní technikou.  

Dále proběhla diskuse k jednotlivým bodům programu. Během diskuze pohovořil 

ředitel školy Ing. Jiří Svoboda o průběžném plnění úkolů, které byly stanoveny, některé z nich 

byly již úspěšně dokončeny, jako například nový kamerový systém, výměna expanzní nádrže 

v areálu Karlovarské 99, rekonstrukce posilovny a některé další. Dále vyjádřil potěšení                     

nad výsledky žáků naší školy, kteří reprezentovali školu v celostátních soutěžích a tím zvýšili 

prestiž a jméno školy.  

V diskuzi se hovořilo také o 50. výročí vzniku školy, které vyvrcholilo v září 2017 

konáním školního plesu v Parkhotelu v Plzni.  

Všechny body programu byly splněny, dokumenty schváleny. 

Druhé setkání Školské rady se uskutečnilo 13. 2. 2018. Na programu bylo seznámení 

nových členů a schválení nové předsedkyně školské rady Mgr. Bohumily Pytlíkové. Dále pak 

schválení Školního řádu, Koncepce záměrů rozvoje školy a Zprávy o hospodaření školy a 

rozpočtu.  



Školská rada byla informována o důvodech odstoupení z funkce ředitele školy                       

Ing. Jiřího Svobody a připravovaném konkurzním řízení. Ing. Svoboda zároveň přítomné 

informoval o finanční situaci, problémech s počty žáků, jež každým rokem klesají, přičemž 

jedním z důvodů může být fakt, že vzděláváme žáky pro oblast služeb.  

Ing. Bc. Jana Slámová, ekonomka školy, seznámila přítomné s hospodařením školy.    

V diskuzi se hovořilo o výchovných problémech, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,  

o přístupu žáků ke vzdělání a o výrazném rozdílu mezi žáky oborů vzdělání zakončených 

maturitní zkouškou a oborů vzdělání zakončených výučním listem.  

Školskou radou byla do konkursní komise nominována Mgr. Bohumila Pytlíková. 

Všechny body programu byly splněny a dokumenty schváleny. 

 

 

6.2.    Zpráva SRPŠ  

 
Složení SRPŠ: Předseda výboru:  Ivana Jindrová 

   Zástupce ředitele školy: Mgr. Jan Šulc 

   Pokladník:   Lenka Pašková 

   Zapisovatel:   Jaroslava Frančíková 

   Třídní důvěrníci 
 

 Členové SRPŠ se sešli 14. 11.  2017 a 3. 4. 2018. Projednali stav účtu sdružení a 

schválili příspěvky na soutěže ve výši 23 000,- Kč.  Dále přiznali finanční příspěvek škole ve 

výši 60 893,- Kč na učební pomůcky (nástěnky pro účely výuky předmětu Fiktivní firma v 

hodnotě 47 693,- Kč, banner v hodnotě 2 000,- Kč a modulátor  v hodnotě 11 200,- Kč)  

 

6.3. 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 8 - operační systém  

Windows 8.1 - operační systém 

Windows 10 – operační systém 

Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Karlovarská 

Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Křimice 

Windows Server 2008 - serverový operační systém 

Karlovarská – Domovy mládeže 

FreeBSD – poštovní server + router 
 

KANCELÁŘSKÝ SW – licence EES  
MS Office 2007 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík Office  
 

ANTIVIROVÝ SW 
AVG - AntiVirus Busines Edition multilicence 500 ks 
 

VÝUKOVÝ SW 
ATF-All ten fingers - výukový program pro psaní všemi 

deseti 

ZAV - výukový program pro psaní všemi deseti 

Smart Notebook Software - software pro interaktivní 

tabule a tvorbu interaktivních výukových materiálů  

Smart Class Teacher a Student – výukový program pro 

podporu výuky jazyků  
Zoner Callisto 5 - výukový program pro vektorovou grafiku 

Zoner Photostudio - výukový program pro rastrovou  

grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW  

Autodesk Inventor 2015 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení  

Geogebra – výukový program pro matematiku 

ProgeCAD - CAD systém pro 2D modelování a kreslení  

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  



Autodata – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(technická data vozidel)  

WOW! – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(elektronická schémata vozidel) 

Vivid – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(vyhledávání závad) 

ESI tronic – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(opravy) – firma Bosch 

VAG – COM Profi – diagnostika vozidel 

Super VAG – diagnostika vozidel 

CarSys - výuka ve fiktivním autoservisu  

Fyzika – SW pro výuku fyziky multimediálně 

Money S3 – výuka ekonomiky  

Pohoda – výuka ekonomiky  

Peníze kolem nás - Výuka ekonomiky multimediálně  

Dynamická geometrie - Výuka matematiky 

multimediálně 

Matik 6-9 - Výuka matematiky multimediálně  

Matematika - přijímací zkoušky na SŠ Výuka 

matematiky multimediálně  

AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW                                  

PRO ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW pro školy 

JUMP - účetnictví pro EKO úsek školy 

AdmWin – program pro servis vozidel, skladové 

účetnictví a mzdy  

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

Portlink - komunikace s ČSSZ - elektronické posílání 

údajů - MZDOVÁ ÚČTARNA 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

Abra - program pro agendu odborové organizace školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony ČR  - zákonné normy k dispozici pro celou školu 

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) 

Symantec Ghost (hromadná správa a klonování PC 

v učebnách) 

AuditPro - program pro elektronickou evidenci licencí 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci WiFi sítě školy 

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 

 

 

6.4.    Úsek praktické výuky – Ing. Vladimír Baxa 
 

 V tomto školním roce byla opět realizována stěžejní část praktického vyučování, 

odborného výcviku a praxe žáků SPŠ dopravní, Plzeň v dílnách školy v areálu Plzeň-Křimice, 

část praktické výuky též na pracovišti školy v areálu Karlovarská 99. Samozřejmostí je  

umísťování žáků na pracovištích smluvních odborných firem, u kterých je zaručena výuka                

na co nejvyšší úrovni. Před koncem letošního školního roku např. firma Porsche ČR přišla 

s nabídkou účasti ve velmi zajímavém projektu s mnoha motivačními složkami. Jakékoli 

inovativní prvky ve výuce jsou vítány, těšíme se na výsledky, které projekt v příštím roce 

přinese. Odborný výcvik všech vyučovaných tříletých oborů vzdělání Mechanik opravář 

motorových vozidel, Karosář, Autolakýrník a výuka čtyřletého oboru vzdělání Autotronik 

probíhal již tradičně v Křimicích. Jako každoročně zde byla realizována též praktická výuka 

některých „studijních“ oborů, kterou nelze z kapacitních důvodů provádět na Karlovarské. 

Odbornou praxi a odborný výcvik oborů vzdělání zaměřených na železniční dopravu opět 

absolvovali žáci  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. 
        Úroveň znalostí a dovedností žáků škol vyučujících auto-obory, je každoročně 

„testována“ v celostátním měřítku soutěží Autoopravář junior. Pořadatelstvím krajského kola 

v kategorii Mechanik opravář motorových vozidel byla na základě umístění v minulém roce 

pověřena opět naše škola. 

Všechny školy, které v Plzeňském kraji uvedený obor nabízejí, byly pozvány do Křimic. 

Účast přijaly SOŠ a SOU Sušice, SŠ Kralovice a SŠ Rokycany. První dvě příčky jako loni 

obsadili žáci naší školy, ovšem nikoli s bodovým náskokem opravňujícím účast obou 

v celostátním finále. Proto do finále postoupil jako krajský vítěz žák naší školy, druhým 

postupujícím se stal reprezentant SŠ Rokycany. V Mladé Boleslavi, na půdě Service Training 

Center Škoda Auto v Kosmonosech, měla naše škola zástupce též v oborech vzdělání 

Autotronik, Autolakýrník a Karosář. Vynikajícího umístění v konkurenci nejlepších žáků                

ze všech krajů České republiky a Hlavního města Prahy, získal pro Plzeňský kraj a svoji školu 

reprezentant oboru Autotronik v podobě druhé příčky, krajský vítěz oboru Mechanik opravář 

motorových vozidel obsadil 8. místo, Autolakýrník byl 10. a Karosář získal v konečném 

pořadí 12. místo. Žáci naší školy soutěžili též v kategoriích Autotronik, Autolakýrník a 

Karosář.  



        Celorepubliková dopravní soutěž Automobileum, určená žákům 3. ročníku oboru 

vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel, nemohla být rovněž bez účasti naší školy, 

která složila soutěžní družstvo reprezentující Plzeňský kraj. Loni nově otevřený moderní 

polygon v Hradci Králové přivítal reprezentanty všech krajů a Prahy. V této konkurenci si 

Plzeňští nevedli vůbec špatně, neboť v součtu bodů ze všech disciplín získali umístění číslo 7.  

        Je třeba též zmínit pravidelné úspěchy našich žáků v soutěži Enersol, nebo neméně 

úspěšnou reprezentaci družstva našich čalouníků, rovněž na celostátní úrovni.       

        Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji je skvělý projekt, v rámci kterého byly 

prostory školy a dílen v Křimicích hostiteli již čtvrtého ročníku Kempu automechaniků, 

pořádaného pro nejlepší žáky oboru vzdělání  Mechanik opravář ze všech škol našeho kraje.                      

Pod vedením zkušených interních a externích instruktorů byl pro žáky připraven program 

vyplněný tématy spojenými s konstrukcí podvozkových systémů nejmodernějších osobních 

vozidel,  kinematikou podvozku, jízdní stabilitou, zmíněny byly též asistenční systémy 

vozidel v souvislostech (TPMS ,ACC, LaneAsist, světlomety Led a Matrix). To vše 

s využitím dostupných moderních technologických celků a účastí spolupracujících firem. 

Tradicí tohoto Kempu je rovněž bohatý doprovodný program, např. v podobě exkurze                      

na ZČU,  kde účastníci absolvovali poutavou přednášku vztaženou k programu 

elektromobility zaměřenou na dvoustopá a jednostopá vozidla a vývojové trendy, s možnost 

vyzkoušet si osobně jízdu s elektrovozidly, nechyběla ani návštěva rallyového soutěžního 

jezdce v jeho dílně s předvedením soutěžních  vozů včetně servisního, provázená odborným 

výkladem, letošní program byl zpestřen ukázkou silničních a crossových motocyklů 

s přednáškou a jejich představením bývalým reprezentantem ČSSR v terénních disciplínách. 

V rámci závěrečného posouzení týdenního pobytu v Křimicích zaznělo ze strany účastníků 

velice kladné hodnocení s žádostí projednat možnost rozšíření Kempu i na 3. ročník oboru 

vzdělání.  

         K odbornému růstu pedagogických pracovníků přispívají pravidelná odborná školení 

firmami Bosch a Scania, rovněž pokračuje spolupráce se Západočeskou univerzitou, RHK PK 

a členství v Klastru mechatronika, jakož i spolupráce s celou řadou servisů a firem z oblasti 

automobilové a železniční dopravy a přepravy. Důležitým počinem a zároveň důkazem 

rozvíjející se spolupráce byl návrh založení Poradního sboru ředitelky školy v segmentu 

autooborů s cílem nadále a intenzivně spolupracovat na zkvalitňování výuky nejen v oblasti 

praxe, ale i teorie. Ustavující schůzka je plánována na začátek příštího školního roku. 

Také v tomto školním roce se úsek praktické výuky aktivně podílel při realizaci 

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

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

Tachově, Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Plzni prokázaly trvalý zájem o čtyřleté i 

tříleté obory vyučované na SPŠD. Tyto akce shledáváme přínosnými a plánujeme jejich 

obsazení i následujícím školním roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5.       Úsek teoretické výuky 

 

6.5.1.    Zprávy PK – Karlovarská 

 

6.5.1.1. 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, Mgr. Petr Peleška, Mgr. Bohumila 

Pytlíková, Mgr. Hana Žižková 

 

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. 2017,                       

26. 1. 2018, 10. 5. 2018). 

 

Činnost předmětové komise:  

 

1. Šablony II 

 Členové komise se zapojili do projektu Šablony II, který je spolufinancován 

Evropskou unií. Mgr. Gabriela Buchtová, Mgr. Jiří Dlabač a Mgr. Bohumila Pytlíková 

doučovali žáky ohrožené školním neúspěchem, a to ve třídách MPP1, MEK3, DP4 a PSD4.  

 Mgr. Daniela Bártíková  a Mgr. Gabriela Buchtová se zúčastnily v rámci osobnostně 

sociálního rozvoje semináře „Využití koučovacího přístupu v jednotlivých předmětech 

výuky“. Dále Mgr. Gabriela Buchtová s Mgr. Bohumilou Pytlíkovou navštívily školení 

„Agresivita ve škole – školská legislativa“.  Mgr. Bohumila Pytlíková byla na akci KCVJŠ 

„Jak podpořit čtenářskou gramotnost“. Mgr. Bohumila Pytlíková se také v listopadu 2017 

v rámci tohoto projektu zapojila do semináře „Syntaktická problematika češtiny ve výuce“. 

Členové komise na schůzkách předmětové komise informovali své kolegy o obsahu 

všech seminářů. 

Mgr. Pavlína Lindová ve třídě MPP1 uskutečnila tandemovou výuku v návaznosti                   

na učivo anglického jazyka (Šablona – III/2.9). Spolupracovala s kolegyní Mgr. Yvonou 

Špetovou. 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

 Školní kolo se uskutečnilo 21. 11. 2017. Na organizaci školního kola se podílely                

Mgr. Daniela Bártíková a Mgr. Helena Freiová, která vyhodnotila veškeré práce. Také 

v tomto školním roce se školního kolo olympiády z českého jazyka konalo společně pro žáky 

z Karlovarské i Křimic. Dva vítězové školního kola postoupili do kola okresního. 

 

3. Poznávací exkurze 

 Mgr. Daniela Bártíková připravila pro třídu PLD1 exkurzi do Národopisného muzea 

v Plzni. Žáci si zde prohlédli 2 výstavy – „Jak se žilo na Plzeňsku“ a „Plzeň za socialismu“. 



Žáci třídy MEK4 byli na besedě s Karlem Schwarzenbergem, která doplnila učivo politologie 

(pedagogický dozor Mgr. Daniela Bártíková). 

Dne 8. 3. 2018 třída MPP3 v návaznosti na výuku občanské nauky navštívila soudní 

jednání Krajského soudu v Plzni (organizace Mgr. Daniela Bártíková). Mgr. Gabriela 

Buchtová vykonávala pedagogický dozor na 2 exkurzích třídy MPP2. Mgr. Pavlína Lindová 

byla v červnu 2018 se třídami PG1A, PG1B a MPP1 na historické exkurzi – architektura 

Plzně. 

 

4. Soutěže  
 V březnu 2018 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová uskutečnily pro žáky   

7. 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 a literatury. Celkem soutěžilo 19 žáků 1.-3. ročníků. 

Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová připravovaly žáky na literární soutěže 

- „Literární kavárna“, žák PLD3 získal ocenění a soutěž „Stalo se ve 20. století“. 

 

5. Další vzdělávání učitelů 

 Mgr. Bohumila Pytlíková byla na semináři k testování žáků (organizovalo 

nakladatelství Fraus a společnost Kalibro) a na vzdělávacích programech KCVJŠ „Lidská 

práva a svobody“ a „Stylistika současné češtiny“. Mgr. Daniela Bártíková se účastnila                       

25. 10. 2017 semináře „Etiketa pro SŠ“ a 1. 2. 2018 „Komunističtí prezidenti“. Mgr. Jiří 

Dlabač navštívil v březnu 2018 přednášku „Nové směry a nové tendence v současné 

literatuře“. Mgr. Gabriela Buchtová se účastnila semináře „Český pravopis: kodifikace a 

úzus“. 

 

6. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise se podíleli na Dni otevřených dveří v listopadu 2017 a v lednu 

2018. 

  

7. Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová se v září 2017 podílela na organizaci a pedagogickým 

dozorem  na adaptačním  kurzu 1. ročníků, v červnu 2018 na sportovním kurzu.  

 

8. Maturitní zkoušky 

 Vyučující českého jazyka a literatury vytvořili 9 druhých variant pracovních listů 

k ústní maturitní zkoušce. Všichni vyučující ČJL byli zkoušejícími nebo přísedícími u ústní 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. 

 

9. Prezentace školy 

 Mgr. Gabriela Buchtová vede oficiální facebookové stránky školy 

 

10. Další činnost členů předmětové komise 

 Od ledna 2018 pracuje pod vedením Mgr. Gabriely Buchtové čtenářský klub, který je 

zaměřen na čtenářskou gramotnost (výzva Implementace Krajských akčních plánů I., KA7). 

V říjnu a v prosinci 2017 se ve škole konaly studentské poslanecké a prezidentské volby 

„nanečisto“ (akce „Člověka v tísni“, s přípravou pomáhala Mgr. Daniela Bártíková). 

20. 12. 2017 a  8. 1. 2018 proběhl na škole sociologický výzkum mezi žáky, kteří se 

stanou prvovoliči. Cílem bylo motivovat žáky k aktivnímu a zodpovědnému občanství. 

23. 11. 2017 žáci navštívili divadelní představení „Petr a Lucie“.  

 



Třída PLD4 zhlédla 21. 12. 2017 také představení filmové. Třídy PSD1 a PG1B byly v květnu 

2018 na besedě s válečnými veterány. 

Třídní učitelky 4. ročníků Mgr. Daniela Bártíková a Mgr. Bohumila Pytlíková 

doprovodily své žáky na aktivitách, které se týkaly uplatnění na trhu práce. V listopadu 2017 

to byl „Veletrh práce a studia“, v březnu 2018 Úřad práce v Plzni a vzdělávací středisko 

INFO KARIÉRA. 

Mgr. Daniela Bártíková 21. 6. 2018 připravila pro tři třídy 1. ročníků besedu                         

s panem Stanislavem Bukovským, jehož otec byl nacistickým soudem odsouzen k trestu smrti 

za odbojovou činnost. 

 
 

6.5.1.2. Zpráva předmětové komise cizích jazyků  

 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:    Mgr. Soňa Krausová 

 

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  

Pančiková, Mgr. Ilona Prokopcová,  Mgr. Romana Říhová, 

 Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Alena Šteklová 

 

Za práce komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Vyučované předměty: Anglický jazyk, Německý jazyk,  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, Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Alena 

Šteklová a PaedDr. Pančiková připravily žáky 4. ročníků ke státní maturitě z anglického 

jazyka.  

 

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 (zkoušející, přísedící), Mgr. Romanu Říhovou (zkoušející, přísedící), 

Mgr. Soňu Krausovou (přísedící), PaedDr. Dagmar Pančikovou (zkoušející), Mgr. Yvonu 

Špetovou (zkoušející, přísedící), Mgr. Alenu Šteklovou (zkoušející), Mgr. Ilonu Prokopcovou 

(zkoušející).   

O velmi dobré přípravě žáků na maturitu z anglického jazyka svědčí vysoké procento 

jejich úspěšnosti. 

 

3. Další vzdělávání členů PK 
Členové předmětové komise se zúčastnili těchto seminářů KCVJŠ v Plzni: 

- 1. 11. 2017 – „Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického  

   jazyka“, KCVJŠ, akreditace MSMT-13702/2017-1-625 (Mgr. Blanka Felegy) 



- 28. 11. 2017 - Improve your grammar – English Tenses Made Easy, KCVJŠ, akreditace  

   MSMT-13702/2017-1-625 (Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová) 

- 23. 1. 2018 – “Jak zvládat kritiky a řešit konflikty“ – Mgr. Michal Dubec 17-0030-12,  

   KCVJŠ  (Mgr. Blanka Felegy) 

- 7. 12. 2017 – “Praktické metody výuky gramatiky a slovní zásoby v angličtině       

   na střední škole I.“ (Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová) 

- 14. 12. 2017 – “Praktické metody výuky gramatiky a slovní zásoby v angličtině  

   na střední škole II.“, KCVJŠ Plzeň (Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová) 

- 26. 3. 2018 – “Didaktika cizojazyčné literatury“ - PhDr. Eva Skopečková, Ph.D, NIDV  

   Plzeň, akreditace: MSMT-7564/2015-1-310 (Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová) 

- 5. 6. 2018 - Odborná konzultace k připravovanému vydání nové metodické učebnice  

   z anglického jazyka na VŠ PhDr. Eva Skopečková, PhD. (Mgr. Blanka Felegy,  

   Mgr. Romana Říhová) 

- září 2017 – červen 2018 – Kurz komunikativní angličtiny (šablony). 80 hodin akreditace 

č. j. 13702/2017-1-625 ( PaedDr. Fabiánová) 

 

Školení k nové učebnici německého jazyka Direct Neu – termín 7. 12. 2017 

Vyučující NJ ve složení Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Soňa Krausová, Mgr. Josef 

Chmelík a PaedDr. Martina Fabianová se zúčastnili metodického školení od nakladatelství 

Klett k nové učebnici Direkt neu. Učebnice Direkt neu bude od 1. 9. 2018 využívána                  

od 1. ročníků jako základní učební materiál. 

 

Seminář k nové učebnici anglického jazyka pro třetí ročníky – termín 4. 6. 2018 

 Mgr. Soňa Krausová zorganizovala seminář k nové učebnici Maturita Activator. 

Semináře se zúčastnili všichni vyučující anglického jazyka. Seminář vedla Mgr. Danka 

Sekerková, ELT konzultant.  

 

4. Pořádání soutěží 

Mgr. Soňa Krausová připravila a zorganizovala školní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce, které se zúčastnilo 26 žáků naší školy. Mgr. Alena Šteklová,                        

Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Blanka Felegy působili jako zkoušející a porotkyně v této školní  

konverzační soutěži.  

Mgr. Blanka Felegy se s 20 žáky naší školy zúčastnila mezinárodní soutěže v AJ 

Best in English.  Jedná se o mezinárodní soutěž, která se konala na počítačích v PC4 a žáci 

měli možnost porovnat své znalosti anglického jazyka s žáky jiných středních škol.  

Mgr. Ilona Prokopcová zorganizovala další kolo soutěže Tourismusmesse, jejímž 

cílem je motivovat žáky k poznávání německého jazyka. Soutěž spočívá v tvorbě prezentací 

fiktivních cestovních kanceláří a nabídce  jejich zájezdů. V rámci soutěže žáci pracují nejen                

s německým jazykem, učí se dovednostem spojeným s přednesením prezentace a v neposlední 

řadě poznávají zajímavá  místa z celého světa. 

Mgr. Daniela Bártíková zorganizovala školní kolo olympiády z ruského jazyka. 

Vítězové se zúčastnili 2. kola této olympiády na Pedagogické fakultě v Plzni, které se konalo 

5. 12. 2017. 

 

5. Projekty 

Mgr. Yvona Špetová a Mgr. Pavlína Lindová se zúčastnily projektu Šablony - III/2.9 

Tandemová výuka na SŠ, Výuka cizích jazyků - angličtina – ruština. 

Mgr. Soňa Krausová se zúčastnila projektu Šablony  III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ 

v období v období září 2017-červen 2018. Spolupracující pedagogové nejazykáři byli                      

Ing. Stanislav Šlapák a Ing. Jana Jindřichová. 



Mgr. Blanka Felegy se zúčastnila tří odborných školení k projektu Šablony II a                      

v rámci tohoto projektu se zapojila se do doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

(třída PG1B – dvě skupiny). 

           

6. Kulturně poznávací exkurze 

Členové předmětové komise organizovali následující exkurze: 

 

PaedDr. Dagmar Pančiková:  

DP2 – listopad 2017 – Praha – maturitní otázka Historická Praha 

MEK4 – únor 2018 – Praha - maturitní otázka Historická Praha 

DP4 – únor 2018 – Praha - maturitní otázka Historická Praha 

MPP4 – duben 2018 – Praha - maturitní otázka Historická Praha 

PLG3 – červen 2018 – Praha – maturitní otázka Vyšehrad 

 

Mgr. Yvona Špetová: 

PLG4 – listopad 2018 – Praha – maturitní otázka Historická Praha 

 

Mgr. Romana Říhová: 

PLD3 – červen 2018 – Praha – maturitní otázka Historická Praha 

 

Mgr. Romana Říhová + Mgr. Daniela Bártíková 

PLD3 – květen 2018 – Praha – maturitní otázka – Královská cesta 

 

PaedDr. Martina Fabiánová:  

MEK3 – duben 2018 – Stříbro – Černošín – Muzeum hornictví 

MEK3 – červen 2018 – Jižní Čechy – vodní plochy – přírodní památky 

 

7. Zahraniční exkurze 

Mgr. Soňa Krausová  zorganizovala exkurzi do Velké Británie pro 28 žáků naší školy 

v termínu 26.-30. 11. 2017. Žáci navštívili zajímavé destinace jako například Cambridge, 

Stratford upon Avon, středověký hrad Warwick, Duxford - největší muzeum letectví a 

britskou metropoli Londýn. Mgr. Ondřej Kapic působil jako druhý pedagogický dozor. 

 

8. Propagace školy 

Mgr. Blanka Felegy se za spolupráce s rodiči postarala o umístění letáků o škole 

v Plzeňském kraji. Školu propagovala i jako předsedkyně Školské rady.  

Mgr. Yvona Špetová se ve spolupráci s naším bývalým žákem, který                              

pracuje v Holandsku,  intenzivně věnuje vyhledání družební školy v Holandsku, kde                         

lze najít podobné obory vzdělání jako na naší škole  (doprava, logistika, ekologie, ...). 

 

9. Fiktivní výběrové řízení 

Mgr. Yvona Špetová se zúčastnila za komisi cizích jazyků fiktivního výběrového 

řízení. 

 

10. Den otevřených dveří 

Všichni  členové  předmětové  komise  se  podíleli na přípravě a realizaci Dne 

otevřených dveří. PaedDr. Dagmar Pančiková, Mgr. Soňa Krausová a Mgr. Yvona Špetová 

podávaly rodičům  a zájemcům o studium informace  u hlavního vstupu do školy.  

 

 



11. Péče o jazykové učebny, propagace jazyků 

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

Mgr. Romana Říhová, PaedDr. Dagmar Pančiková, Mgr. Soňa Krausová, Mgr. Yvona 

Špetová). Pravidelně  jsou  obměňovány  informativní  nástěnky (Mgr. Soňa Krausová,                       

Mgr. Daniela Bártíková, Mgr. Pavlína Lindová, Mgr. Josef Chmelík, Mgr. Ilona Prokopcová, 

Mgr. Yvona Špetová).   

Mgr. Yvona Špetová  organizuje  odběr a  distribuci časopisu v anglickém jazyce 

„Bridge“.       

Mgr. Soňa Krausová zajišťuje zavedení nových moderních učebnic „Maturita 

Solutions“ do 1. ročníků. 

Mgr. Soňa Krausová zajišťuje zavedení nových moderních učebnic „Maturita 

Activator“ do 3. ročníků. 

 
 

6.5.1.3.   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. Denisa Pašková,  

    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 vzdělání. 

 

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

    Mgr. Lukáš Feřt zadávali státní maturitní zkoušky. 

 

3. PaedDr. Martina Fabianová zadávala testy pro přijímací řízení žáků ze ZŠ. 

 

4. Mgr. Marcela Nesnídalová byla předseda maturitní komise na VOŠ a SŠT Česká  

    Třebová (obor vzdělání Informační technologie 21.–23. 5. 2018). 

 

5. Mgr. Lukáš Feřt 6. 6. 2018 úspěšně ukončil školení Matematická gramotnost - II  

    na KCVJŠ v Plzni. 

     

6. Mgr. Roman Roubal připravil testování vybraných žáků PISA 2018 a vybraných učitelů  

    TALIS 2018 pro ČŠI, testování  probíhalo v březnu a dubnu 2018 a mělo celoevropský  

     rozměr. 

 

 



7. Mgr. Roman Roubal připravuje výměnu 18 PC v učebně PC 2 a kompletní přestavbu  

    multimediální učebny na odbornou učebnu jazykovou. 

 

8. Školení: 

    Mgr. Marcela Nesnídalová: 

    Školení na ZČU Plzeň: 

    - 14. 10. 2017 - celodenní školení „Učitel-IN“ s přednáškami i praktickými ukázkami na  

       Strojní fakultě ZČU v Plzni na téma Moderní lektor a moderní výukové metody.  

   - 2. 3. 2018 školení „Virtuální programování“ proběhlo ve spolupráci s FAV ZČU a  

      Platformou informatiků v prostorách ZČU v Plzni. Součástí školení byla přednáška i  

      aktivní práce na počítači. 

   

     Školení pro projekt Šablony II: 

     - 1. a 8. 11. 2017 - „Inovativní formy práce k osobnímu rozvoji s využitím ICT“ 

     - 31. 5. a 8. 6. 2018 - „Zpracování fotografií v Zoner Photostudio – začátečníci“ 

 

     Mgr. Pecko absolvoval v průběhu roku několik školení:  

1. 3D tisk – pro odborné školy 

2. Inventor Professional - základní 

3. Programování v shellu 

4. Windows 2016 Server 

5. WordPress kurz – webové stránky za jeden den 
 

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

    pro učebnu PC4. Dále provádí správu 3D tiskárny, která byla využita při tisku objektů  

    využitých v závěrečných pracích žáků 4. ročníku. 

 

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

      ve školním roce 2017/2018 odbavil okolo 1700 požadavků a eviduje celkem přes 8 500  

      požadavků týkajících se většinou změn v rozvrhu a nákupu. 

 

11. Mgr. Robert Pecko v průběhu roku provedl několik aktualizací systému Moodle. Dále  

      prováděl údržbu meteostanice, která v současné době provedla okolo 1 900 000 měření  

      teploty, tlaku, vlhkosti a koncentrace CO v ovzduší v blízkosti školy.  

 

12. 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. Vytvořil a spravuje    

     fotogalerii školy. 

 

13. V květnu 2018 Mgr. Robert Pecko vytvořil pro snadnější kontrolu žáků vykonávajících  

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

 

14. Mgr. Robert Pecko se účastnil grantů: Šablony II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007740.  

      Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji,CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 –  

      Kroužek "Moderní technologie". 

 

15. Ing. Jana Jindřichová se účastnila v rámci šablon výuky CLIL - integrovaná výuka  

      odborného předmětu a cizího jazyka – anglický jazyk s Mgr. Soňou Krausovou. 



 

16. Mgr. Lukáš Feřt, Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Miroslava Chocholová, Mgr. Soňa  

      Königsmarková, Mgr. Marcela Nesnídalová a PaedDr. Martina Fabianová se v rámci  

      předmětu matematika zapojili do Šablon II (doučování žáků SŠ ohrožených školním  

      neúspěchem). 

 

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

      Radovou, které v dubnu 2019 bude devět let. 

 

18. Mgr. Robert Pecko a Mgr. Lukáš Feřt se podíleli na organizaci Seznamovacího kurzu  

      prvních ročníků a Mgr. Feřt Sportovního kurzu třetích ročníků. 

 

19. Dne 23. 10. 2017 Mgr. Miroslava Chocholová a Mgr. Lukáš Feřt uspořádali školní kolo  

      piškvorek. 7. 11. 2017 Mgr. Lukáš Feřt doprovázel piškvorkový tým na Gymnázium 

      Plzeň, Mikulášské náměstí 23, kde probíhalo krajské kolo piškvorek.   

 

20. Jako již tradičně  1. 12. 2017 proběhl v sále naší školy 14. ročník soutěže „Matematika je 

      hra“ (školní kolo), která se tradičně skládala ze tří částí: těžší znalostní test, vtipnější test 

      logických úloh a kreslená prezentace vylosovaného matematického pojmu, při které se  

      hodnotila správnost i vtipnost. Zúčastnilo se 27 soutěžících dvojic z 1. až 3. ročníku naší  

      školy z Karlovarské i z Křimic. Soutěžící se velmi snažili vypracovat testy co nejlépe, aby  

      se dostali do finálového kola. Žáci sami hodnotili, že se jim celá organizace soutěže líbila,  

      hlavně závěrečné prezentace, které všechny nejen pobavily, ale i zaujaly. Také se jim  

      líbilo finanční ocenění pro vítěze od školního SRPŠ v celkové částce 2 000 Kč. Soutěž  

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

 

21. Dne 5. 4.  2018 proběhla v naší škole zábavná soutěž „Matematika je hra“, která byla již  

      počtvrté organizována i pro jiné střední odborné školy – za finanční podpory Plzeňského  

      kraje, který dal na ceny vítězům 3 600 Kč.  Zúčastnilo se jí 94 žáků z osmi škol.  V porotě  

      zasedli kromě učitelů naší školy i zástupci učitelů matematiky z SŠINFIS Plzeň, SOŠ  

      Rokycany, SOU Domažlice a zástupce z Krajského úřadu Plzeň. Soutěž se opět tradičně  

      skládala ze tří částí. Nejdříve žáci řešili příklady znalostního matematického testu.              

      Ve druhém kole byl test rozmanitých zajímavých logických úloh. Do třetího kola    

      postoupilo deset nejlepších dvojic, které měly za úkol prezentaci vylosovaného  

      matematického pojmu, při které se hodnotila nejen správnost, ale i nápaditost a vtipnost  

      vysvětlení pojmu. Sami zúčastnění žáci hodnotili soutěž jako výbornou motivační  

      zkušenost porovnat své znalosti se znalostmi studentů z jiných středních škol. Soutěž  

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

 

22. Obě části soutěže „Matematika je hra“ prezentovala Mgr. Jiřina Dušková 6. 4. 2018  

      na webových stránkách Plzeňského deníku a 18. 4. 2018 v Týdeníku Plzeňsko.  

 

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

      „Matematický klokan“.  V kategorii Junior - 1. a 2. ročníky se zúčastnilo 27 žáků a  

      v kategorii Student -  3. a 4. ročníky se zúčastnilo 13 žáků. Řešilo se v obou kategoriích  

      24 úloh po dobu 75 min s různou obtížností za 3, 4 a 5 bodů. Při špatné odpovědi se  

      strhával 1 bod. Právě strhávané body a zvolená strategie řešení úloh způsobily mezi  

      žáky velké bodové rozdíly. Organizaci soutěže zajišťovala Mgr. Soňa Königsmarková a  

      Mgr. Lukáš Feřt. 

 



24. Na naší škole fungují v rámci komise přírodovědných předmětů dva kroužky.  

      Pod vedením Mgr. Roberta Pecka funguje Kroužek moderních technologií. Kroužek  

      probíhá jednou za čtrnáct dní. Na kroužku je probírána problematika internetu věcí  

      (anglicky Internet ofThings, zkratka IoT). Žáci zde zkouší zapojit a naprogramovat chytrá  

      zařízení připojené do školní sítě nebo Internetu. 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. 

 

25. Mgr. Lukáš Feřt a Mgr. Marcela Nesnídalová navštívili 8. 9. 2017 se třídou MPP2 a DP3  

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

      techniky. 

 

26. Mgr. Lukáš Feřt zorganizoval několik exkurzí:  

      13. 12. 2017 realizoval s Mgr. Gabrielou Buchtovou exkurzi do střeženého prostoru  

      jaderné elektrárny Temelín se třídou MPP2 

      27. 3. 2018 uskutečnil tematickou exkurzi do Techmanie se třídou MPP2 

      27. 4. 2018 realizoval exkurzi s PaedDr. Dagmar Pančikovou do Muzea demarkační  

      linie a Hvězdárny Rokycany se třídami MPP1, MPP2. 

 

 

         6.5.1.4. Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Ing. Jana Benešová  

 

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

Ing. Helena Šleglová, Ing. Dita Žihlová, 

Ing. Anna Hýbnerová, Mgr. Ondřej Kapic, 

Ing. Marcela Kubíková 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

Vyučované předměty: Ekonomika, Daňová legislativa, Písemná a elektronická 

komunikace, Praxe ve fiktivní firmě a Praxe.  

 

Komise se setkávala dle potřeby, průměrně jednou za čtvrtletí.  

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

24. a 25. listopadu 2017 a 26. ledna 2018, kde zájemce o studium informovali o podmínkách 

přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělání a představili zájemcům práce 

žáků zpracované v předmětech fiktivní firma a praxe. Zájemci mohli nahlédnout                             

do odborných učebnic, které byly k dispozici v učebně a seznámit se s tematickými plány 

ekonomicky zaměřených předmětů.  

Členové PK ekonomických předmětů se podílejí na propagaci školy.  

 

 

 



V Plzeňském deníku byl zveřejněn článek „Veletrh na dopravce“ - zveřejněno 3. 1. 2018,               

o který se zasloužila Mgr. Jiřina Dušková. Ing. Jana Benešová zveřejňuje činnost komise               

na školním facebooku, Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Anna Hýbnerová prezentují akce komise 

na stránkách naší školy, pravidelně se členové komise starají o zveřejnění akcí v rámci školy 

na školních nástěnkách.  

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 25 a 26. dubna 2018. V letošním školním 

roce poprvé žáci konali praktické maturitní zkoušky na PC s využitím základních 

počítačových programů. Členové komise dále připravili okruhy a otázky pro ústní maturitní 

zkoušky předmětu Ekonomika pro tento obor vzdělání. Někteří zastávali i funkci zadavatelů 

při státní maturitní zkoušce. 

Členové komise se zapojili do projektu Šablony II, v rámci kterého se zavázali 

k dalšímu vzdělávání formou účasti na předepsaných školení a k doučování žáků, kterým 

hrozí problém se zvládnutím osvojení si příslušných kompetencí. Některé závazky z projektu 

byly již splněny, některé přetrvávají i do dalšího školního roku. Ing. Anna Hýbnerová a                         

Ing. Jana Benešová v rámci projektu vedli doučování zaměřené na zvládnutí učiva 

ekonomických předmětů a maturitních témat a v rámci tohoto projektu se členové komise  

Ing. Jaroslav Pertlíček, Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Dita Žihlová, a Ing. Anna Hýbnerová 

zúčastnili školení Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání dne 22. listopadu 2017, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007740. Školení bylo zaměřeno                   

na poznání možností inovace metod ve výuce ekonomického vzdělávání. Cílem těchto metod 

je co největší porozumění problému ze strany žáků a zapamatování si co nejvíce informací. 

Součástí školení byl i praktický nácvik těchto metod. 

 

Ekonomicky zaměřené soutěže 

Členové komise pořádají pro žáky řadu soutěží zaměřených na kompetence v rámci 

ekonomického vzdělávání a podporuje žáky k účasti v soutěžích, které jsou organizovány 

dalšími subjekty a mají zpravidla celostátní charakter. 

Dne 21. listopadu 2017 proběhl 11. 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. Jako nejlepší práci porota 

vyhodnotila vystoupení žákyně ze třídy PSD3, která zpracovala prezentaci s názvem Totem – 

dobrovolníci, kde se zabývala prací pro tuto organizaci, na které se aktivně účastní. Další 

v pořadí byli vyhodnoceni jeden žák ze třídy PSD2, dva žáci ze třídy PLD3 a jeden žák                     

ze třídy PLG4. 

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

olympiáda“. Z naší školy do krajského kola postoupili dva žáci ze třídy PSD2  a jedna 

žákyně ze třídy MEK4. 

Další celostátní soutěží, do které se zapojila většina žáků naší školy, byla celostátní 

„Ekonomická olympiáda“ v termínu od 4. do 15. prosince 2017, kterou organizoval 

Institut ekonomického vzdělávání INEV. Do krajského kola dne 6. února 2018 postoupil 

jeden žák ze třídy PSD4, dva žáci ze třídy PG1B a dva žáci ze třídy PSD2.  



Krajské kolo proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje, pedagogický dozor konala                    

Mgr. Jiřina Dušková. 

Další ekonomickou soutěží byla celostátní elektronická soutěž Finanční svoboda,                  

ve které měli soutěžící za úkol zabezpečit fiktivní rodinu z hlediska jejich financí vhodnými 

investicemi a využitím dalších produktů finančního trhu.  

Soutěže se zúčastnily vybrané třídy 1. až 3. ročníků. Nejlépe se umístily jako celek 

třídy PLD2 se umístila na 17. místě, PLG2 na 19. místě a PLG3 na 23. místě. Jako jednotlivec 

si pak vedl žák ze třídy PLG2, který skončil celkově na 22. místě.  

Další 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, Ing. Anna Hýbnerová,  

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

Pecko. 

Dne 13.–14. prosince 2017 proběhl již 22. 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 34 fiktivních firem z Plzně, Sokolova, Mostu, Písku, 

Mariánských Lázní, Hořovic, Domažlic, Rokycan a Příbrami. Na slavnostním zahájení mohli 

hosté a účastníci shlédnout ukázku společenských tanců v podání  tanečního kroužku  

Městského kulturního střediska ze Stoda, kde jedním z vystupujících byl i žák naší školy                  

ze třídy MPP3 a dále  vystoupila Barbora Hýbnerová s cvičební sestavou moderní gymnastiky.  

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. Naše škola zde představila                  

osm fiktivních firem, ze kterých byly nejúspěšnější firmy AgroGear, s. r. o., třídy MEK4, která 

obsadila 1. místo v soutěži o nejlepší prezentaci a 3. místo v soutěži nejlepší reklamní spot, 

firma Rubín obsadila 1. místo v soutěži o nejlepší reklamní spot a 3.  místo v soutěži o nejlepší 

katalog a firma XRider, s. r. o., s 1. místem v soutěži Fair-Play. 

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 

5 000 Kč na nákup věcných odměn pro vítězné firmy. 

Dne 15. března 2018 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  připravila komise ekonomických předmětů i pro žáky ostatních 

středních škol. Celkem soutěžilo 25 žáků z naší školy, Integrované školy živnostenské, 

Škroupova 13, Plzeň, OA Plzeň, T. G. Masaryka a SOŠ OUUD Plzeň, Nerudova 33. Z našich 

žáků se nejlépe umístili na 1. místě žák ze třídy PLD3, na 3. místě žák ze třídy PSD3 a                    

na 4. místě žákyně ze třídy PSD3 spolu se žákem ze třídy PLG2. Po zahájení soutěže 

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

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

V porotě letos zasedli Ing. Vladimír Čada, ředitel úřadu práce Plzeň-sever, Mgr. Ladislav 

Harvánek, Plzeňský kraj, Valentová Anna Ing. et Ing., ředitelka úřadu práce Plzeň-jih,                  

Ing. Pavel Cích, vedoucí Kulturního střediska Stod, pan Mašek, personalista firmy                     

EvoBus, s. r. o., Holýšov, paní Alena Krejčová, personalistka Úřadu práce Plzeň-sever,                       

Ing. Tesařová, z firmy DHL Express, s. r. o. Plzeň, Ing. Jana Slámová, hlavní ekonomka               

SPŠ dopravní, Plzeň a Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Ondřej Kapic a Mgr. Soňa Krausová, 



učitelé cizích jazyků 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 Ing. Pavel Cích, vedoucí 

Kulturního střediska Stod před konáním samotné soutěže. 

Dne 16. 3. 2018 se vybraní žáci třetích ročníků zúčastnili manažerské simulační hry 

UNISIM s názvem "Vybuduj úspěšnou firmu". Žáci soutěžili ve dvoučlenných družstvech. 

Soutěže se zúčastnila dvě družstva ze třídy  PLG3 a jedno družstvo ze třídy PLD3. Soutěž 

rozšířila studentům jejich znalosti, získali se nové poznatky o řízení firmy a porovnali  si své 

schopnosti s ostatními žáky.. Díky této soutěži si žáci propojili znalosti z oblasti podnikové 

ekonomiky, marketingu i financí. 

Dne 20. června 2018 se uskutečnil 11. 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. Zúčastnilo se                             

15 tříčlenných družstev. Tradičně se soutěžilo v šesti disciplínách:  Hádání slov, Vyluštění 

křížovky, Slož větu, Malování ekonomického pojmu, Burza ekonomických vět a Vsaď 

body. V letošním ročníku byly nejúspěšnější soutěžící ze tříd Silniční dopravy. 1. místo                 

tř. PSD2, 2. místo tř. PSD3 a 3. místo tř. PSD1. 

 

Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů 

V průběhu měsíce září a října 2017 (19. 9. a 5. 10.) se uskutečnily exkurze do České 

národní banky v Praze. Zúčastnili se jí žáci tříd PLD2, PSD1 a PLG3. Pedagogický dozor 

vykonávali Ing. Anna Hýbnerová, Ing. Dita Žihlová a Mgr. Marcela Nesnídalová. 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. 

Dne 9. února 2018  - exkurze třídy PLG3 do Zodiac Aerospace s. r. o. Dozor:  Mgr. 

Dušková, Ing. Šleglová. Třída PLD3 navštívila zajímavou firmu Zodiac Aerospace s. r. o. 

v Plzni na Borských polích, kde vyrábí kuchyňské moduly do letadel Airbus. Žáci si prohlédli 

lakovnu, brusírnu, montáž a zkušební místnost. 

Dne 12. března 2018 -  exkurze třídy PSD2 do VIZA AUTO s. r. o. Dozor:                  

Mgr. Dušková, Ing. Žihlová Třída PSD2 navštívila závod VIZA AUTO s. r. o., na Borských 

polích v Plzni, který vyrábí kovové konstrukce sedaček a palubních desek do automobilů. Na 

exkurzi se podrobně seznámili s výrobou, svařovnou a lakovnou. Žáky zaujala hlavně 

logistika se skladováním a výsledná kontrola s testováním kvality a výdrže výrobků. 

Dne 26. března 2018 -  exkurze třídy PSD2 do Temelína, Dozor: Mgr. Dušková,           

Ing. Žihlová. Žáci třídy PSD2 se na exkurzi podrobně seznámili s výrobou jaderné energie 

v Temelíně, která je velmi zaujala. Na začátku exkurze viděli dva krátké filmy: o vzniku této 

elektrárny a o principu výroby elektrické energie z uranu. Pak všichni dostali ochranné přilby 

a dali se na prohlídku elektrárny. Protože v celém areálu je zvýšená bezpečnost, dostali se jen 

do některých částí prostoru. Líbili se jim ohromné chladící věže vysoké 150 metrů. Nakonec 

viděli výcvikový polygon pro operátory.  

Dne 20. dubna 2018 - exkurze třídy PSD2 do JTEKT AUTOMOTIVE, dozor: 

Mgr. Dušková, Ing. Šleglová. Třída PSD2  navštívila japonskou firmu JTEKT Automotive 

Czech Plzeň s. r. o., na Borských polích v Plzni. Žáci se při své exkurzi seznámili s celou 

výrobou řídících systémů do osobních automobilů, s logistikou a se skladováním 

komponentů, polotovarů i výrobků. Líbil se jim celý výrobní postup, zejména také fungování 

příjmu a expedice. 



Dne 21. května 2018 - exkurze třídy PSD1 u dopravní policie.                             

Dozor: Mgr. Dušková, Ing. Žihlová. Seznámení žáků s prací dopravní policii, s hlavními 

příčinami dopravních nehod, prohlídka výbavy aut zasahujících při dopravních nehodách. 

Dne 22. května 2018 - exkurze třídy PSD1 v ČSAD autobusy a. s. Plzeň, Dozor:                  

Mgr. Dušková, Ing. Žihlová. Seznámení s provozem a s prací ředitelství ČSAD, prohlídka 

garáží, opravárenských dílen a muzea starých autobusů. 

Dne 30. května 2018 - exkurze třídy PSD1 TPCA Kolín, dozor: Mgr. Dušková,                     

Ing. Žihlová. Seznámení s výrobou aut různých značek. 

Dne 7. června 2018 – exkurze třídy PLD2 na letiště v Praze. Pedagogický dozor    

Ing. Hýbnerová a Ing. Pavel Zach.   

Dne 21. června 2018 - exkurze třídy PG1B v Plzeňském rozhlase. Dozor:                        

Mgr. Dušková, Mgr. Felegy. Seznámení s historií plzeňského vysílání, prohlídka budovy – 

vysílacích studií a muzea starých radií, magnetofonů a gramofonů. 

 

Další činnost komise 

Dne 19. dubna 2018 účast Mgr. Jiřiny Duškové na Konferenci „Spolupráce škol a 

firem zaměřená na potřeby žáků“, organizovaná Hospodářskou komorou Plzeňského kraje 

obsah: příklady spolupráce, metodika exkurzí, pracovní stáže a žákovské praxe, fiktivní 

firmy, JA firma. 

Dne 4. května 2018 - Hra „Naše firmy“, zúčastnila se třída PSD2, pedagogický 

dozor: Mgr. Dušková. Třída PSD2 se zúčastnila projektové logické investiční hry „Naše 

firmy“. Žáci si při ní aktivně soutěživě procvičili své teoretické znalosti z ekonomiky – téma 

„podnikové činnosti“. V každé firmě bylo pět pracovních pozic: vývoj, výroba, servis, obchod 

a marketing. Každá funkce měla na starost svoji odlišnou činnost. A každý ve svém podniku 

musel nápaditě řešit v rámci soutěže aktuální rozmanité výzvy, příležitosti, hrozby a 

nebezpečí.  

 

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 15. a 16. listopadu 2017 se uskutečnil již 20. ročník regionálního veletrhu 

fiktivních firem na OA v Příbrami. Naši školu reprezentovaly tři firmy - Ametyst s. r. o., 

třídy PLG4, X-Rider s. r. o., třídy PLG4 a Rubín s. r. o., třídy PLD4.  Zúčastnily se všech 

vyhlášených soutěží - o nejlepší prodejní místo, nejlepší prezentaci, slogan a leták.  

Pedagogický dozor konaly Ing. Jana Benešová a Ing. Anna Hýbnerová. 

Dne 28. 2. 2018 se v Městském domě kultury v Sokolově konal 9. regionální veletrh 

fiktivních firem pořádaný Střední školou živnostenskou Sokolov. Z naší školy se veletrhu 

účastnily dvě fiktivní firmy: Rubín, s. r. o., třídy PLD4 a Invence, s. r. o., třídy PSD4.  Obě 

tyto firmy reprezentovaly školu velmi úspěšně. 1. místo v soutěži o nejlepší vizitku obsadila 

firma Rubín a 2. místo firma Invence, s. r. o., třídy PSD4. Pedagogický dozor konaly Ing. Jana 

Benešová a Ing. Anna Hýbnerová.  

Ve dnech 21. – 23. března 2018 se konal v areálu pražského Výstaviště                              

v Holešovicích 23. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Naši školu reprezentovaly fiktivní 

firmy Ametyst, s. r. o., (třída PLG4), Rubín, s. r. o. (třída PLD4) a Agrogear, s. r. o. (třída 

MEK4). Zúčastnily se soutěží 90 sekund ve výtahu, o nejlepší katalog, o nejlepší prezentaci a 

o nejlepší stánek. Na veletrhu soutěžilo 50 českých firem a 60 zahraničních.                         



Nejlepší umístění zaznamenala firma Ametyst, s. r. o., která obsadila 6. místo v českých 

firmách za nejlepší stánek a 16. místo jako nejlepší firma veletrhu celkem. Kromě 

obchodování, vyplňování účetních dokladů a propagace firmy si žáci vyzkoušeli i komunikaci 

v cizím jazyku, zejména v angličtině. Pedagogický dozor konaly Ing. Jana Benešová a Ing. 

Anna Hýbnerová. 

Účast v SOČ 

Dne 15. února 2018 proběhlo na naší škole školní kolo SOČ. Ekonomickou komisi 

zde zastupovala Ing. Benešová – konzultantka práce, kterou zpracoval žák z třídy PLG4 a 

Mgr. Dušková, která oponovala tuto práci. 

 

Další vzdělávání členů komise 

Dne 20. 3. 2018  - školení Písemná elektronická komunikace v Praze. Školení se 

zúčastnili členové komise Mgr. Ondřej Kapic, Ing. Marcela Kubíková a Ing. Helena Šleglová. 

 

 

6.5.1.5.     Zpráva o činnosti předmětové komise dopravních předmětů 
 

Složení předmětové komise:  

 

Předseda PK:   Ing. Radmila Smětáková  

 

Členové PK:    Ing. Danuše Kvitová, Ing. Helena Šleglová , Ing. Vladimír  

Beneš, Ing. Rostislav Jekielek, Ing. Pavel Zach,  Ing. Antonín 

Wagner, Ing. Marcela Kubíková  

 

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 setkává dvakrát v každém 

pololetí a dále při řešení vzniklých pracovních problémů.  

 

1. Zvyšování kvality výuky  
Předmětová komise dlouhodobě spolupracuje se Svazem logistiky a spedice                    

(Ing. Radmila Smětáková a Ing. Rostislav Jekielek), s leteckými společnostmi (Ing. Antonín 

Wagner a Ing. Pavel Zach), s PMDP, Plzeň (Ing. Helena Šleglová) a se sdružením Česmad                         

(Ing. Vladimír Beneš a Ing. Radmila Smětáková). S GŘ Českých drah, a. s. ohledně 

spolupráce škol a zaměstnavatele jednala Ing. Helena Šleglová.  

Obsah učiva školních vzdělávacích plánů jsme v tomto školním roce 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. 



V odborných předmětech využíváme technické pomůcky pořízené z projektů (silniční 

digitální tachograf) a nově jsme získali učební pomůcku - dron pro zaměření letecké 

technologie.  

V rámci projektu Šablony II se zúčastňujeme průběžného vzdělávání pedagogických 

pracovníků SŠ a stáže u zaměstnavatelů (Ing. Helena Šleglová – SŽDC, s. o., Ing. Vladimír 

Beneš firma – Pilso, s. r. o., Ing. Radmila Smětáková BOSCH Černík, s. r. o.).  

Teoretickou část výuky odborných předmětů doplňovali pedagogové praktickými 

ukázkami činností při návštěvách odborných exkurzí.  

 

2. Odborná školení  
Členové předmětové komise se pravidelně zúčastňují setkání učitelů odborných 

předmětů všech dopravních škol v rámci Odborné výchovy pořádané SSL v Praze. 

V letošním školním roce se uskutečnily dvě schůzky (Ing. Radmila Smětáková). Program 

vždy doplňovaly prezentace výrobních a logistických firem. 

Škola je členem sdružení Česmad, které nám poskytuje potřebné informace formou 

publikací nebo školení především z oboru silniční dopravy a logistiky.  

V měsíci listopadu jsme se zúčastnily (Ing. Helena Šleglová, Ing. Radmila Smětáková) 

mezinárodní konference „Smart City mobilita Plzeň“ - se zástupci spřáteleného města 

z Norska, kteří nás informovali o svých zkušenostech z ekologického městského provozu. 

Ing. Šleglová navštívila Odborný seminář „Praktická cvičení z přepravy a dopravy 

v Praze“ a „Interaktivní konferenci SŽDC, Praha“: Bezpečnost železniční dopravy 

s výběrem žáků ze  třídy PLD3.  

V březnu jsme se zúčastnili školení  „Základy logistiky“ (Ing. Vladimír Beneš,                      

Ing. Radmila Smětáková, Ing. Rostislav Jekielek), v dubnu „Mezinárodního semináře                             

o fixaci materiálu v silniční dopravě“ v Praze-Holešovicích, který byl spojený s výstavou 

výpočetní techniky a přistáním vzducholodi (Ing. Radmila Smětáková). 

 

3. Odborné exkurze, besedy 
Učitelé odborných předmětů v tomto školním roce uspořádali množství odborných 

exkurzí pro žáky všech ročníků a zaměření:  

Automobilku TPCA Kolín navštívili žáci tříd PLG2, DP2 a MPP2 pod vedením                

Ing. Vladimíra Beneše. Na podobnou prohlídku automobilky v Mladé Boleslavi se podívali i 

žáci třídy PSD3, DP3, PLG2 a PLG3. Tyto exkurze jsou oblíbené a na naší škole mají již 

dlouholetou tradici.  

Žáci třídy PLG3, PLG4 a PSD4 se zúčastnili prohlídky Plzeňského Pivovaru, kde se 

kromě klasické prohlídkové trasy seznámili i s procesem skladování a dopravy piva                        

(Ing. Radmila Smětáková, Ing. Vladimír Beneš).  

Třída PSD2 navštívila firmu ZODIAC a J-TEKT pod vedením Ing. Heleny Šleglové 

a Mgr. Jiřiny Duškové. 

Žáci třídy PLD3si prohlédli v rámci odborné exkurze železniční stanice Starý 

Plzenec a Plzeň-Koterov. Při návštěvě ŽST České Budějovice se seznámili se 

zabezpečovacím zařízením DOZZ a KOMPAS a podívali se na nakládkový obvod ČD Cargo. 

Navíc si prohlédli i technologie pivovaru Budvar (pod vedením Ing. Heleny Šleglové a                

Ing. Danuše Kvitové). 

Žáci DP3 navštívili výstavu TRANSPORT EXPO na Výstavišti v Letňanech                

(Ing. Helena Šleglová, Mgr. Marcela Nesnídalová). 

Prohlídku letiště Letkov s možností krátkých letů poskytl Ing. Antonín Wagner                  

pro žáky tříd leteckého zaměření. Dále se zúčastnili exkurze na letišti v Karlových Varech a 

v Líních.  



Žáci 1. ročníků se zúčastnili akce Dny vědy a techniky v okolí náměstí v Plzni a 

navštívili také Techmánii.  

Pro žáky 3. ročníků jsme zajistili zajímavou interaktivní besedu firmy DEKRA 

Nehodou to začíná! (Ing. Radmila Smětáková). 

Oblíbené byly i komentované prohlídky ZOO Plzeň, kterých se zúčastnila většina tříd.  

 

4. Soutěže  
Každoročně naše komise připravuje žáky po odborné stránce na soutěž SOČ.                        

V letošním roce se zúčastnilo 14 žáků oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření 

Logistika a zasilatelství a Silniční doprava (vedoucí Ing. Rostislav Jekielek a Ing. Vladimír 

Beneš). Většina žáků předvedla hodnotné práce, zaměřené na řešení konkrétních problémů 

v dopravních a logistických firmách.   

Další akce, které se pravidelně zúčastňujeme, je celostátní soutěž Logistik-junior, 

pořádaná SOŠ logistická a SOU Dalovice v měsíci říjnu. Naši školu v tomto roce úspěšně 

reprezentovali žáci třídy PLG4 pod vedením Ing. Jany Benešové. Během 3denní soutěže 

měřili síly v logistice, ekonomice a prezentaci. Celkově obsadili krásné 5. místo.  

Na začátku měsíce června jsme se s žáky PLG3 zúčastnili 5. ročníku celostátní 

dopravně-logistické soutěže PR-DO-LOG 2018 (Ing. Radmila Smětáková). V letošním roce 

soutěž organizovala VOŠ a SPŠ dopravní, Děčín. V rámci odborných exkurzí jsme navštívili 

opravnu železničních nákladních vozů firmu RYKO, a. s., firmu Constelium na zpracování 

hliníku a muzejní expozici sdělovací a zabezpečovací techniky. Při výletu do Hřenska a                      

na vyhlídku Pastýřské stěny nad Děčínem žáci plnili úkoly z oblasti logistiky, dopravy, 

ekonomiky a prokazovali i jazykové znalosti. Naše družstvo získalo  tři první místa a                          

v celkovém součtu bodů se umístilo na 3. místě. Soška maskota soutěže zůstala vítěznému 

družstvu z Děčína. Pořadatelem příštího ročníku bude VOŠ a SPŠ dopravní, Břeclav.  

 

5. Maturitní zkoušky  
Během školního roku jsme řádně připravovali žáky k úspěšnému vykonání maturitní 

zkoušky z odborných předmětů. Praktickou část MZ jsme letos inovovali, aby žáci mohly      

při řešení svých zadání využívat výpočetní techniku. Většina členů komise se podílela                         

na průběhu státní části MZ jako zadavatelé. Na školní části MZ jsme se všichni účastnili                      

v maturitních komisích ve funkcích zkoušejících nebo přísedících odborných předmětů.  

Zúčastnili jsme se MZ také jako předsedové komisí na jiných dopravních školách.  

 

6. Praxe průběžná a souvislá  
V průběhu školního roku jsme se pedagogové podíleli na organizaci a kontrole 

průběžných a souvislých praxí (docházka a referáty) žáků, kteří byli umístěni v odborných 

dopravních a logistických firmách.  

 

7. Poskytované kurzy  
Během školního roku probíhalo na naší škole vstupní školení řidičů pro získání 

profesních průkazů, které lektoroval Ing. Antonín Wagner, Ing. Radmila Smětáková a                 

Ing. Josef Fikrle. Kurz navštěvovalo 30 žáků naší školy. 

Dále jsme se zapojili do projektu Krajského úřadu pro podporu technického 

vzdělávání žáků ZŠ,  jehož cílem je  motivace žáků ZŠ ke studiu na odborných školách.                

Ing. Josef Fikrle a Mgr. Marcela Nesnídalová na kroužku s dětmi ze ZŠ sestavovali 

stavebnice dálkově řízených aut a využívali i nově pořízený dron. Ing. Radmila Smětáková 

vedla kroužek matematických výpočtů pro logistiky. 



Žáci třídy PLG3 a PSD3 se zúčastnili jako organizátoři projektového dne dopravy a 

logistiky pro žáky spolupracujících ZŠ (Mgr. Marcela Nesnídalová, Ing. Josef Fikrle,                   

Ing. Radmila Smětáková). 

 

 8. Další aktivity  
Všichni členové komise se zúčastnili Dnů otevřených dveří naší školy v podzimním i 

jarním termínu, na které si připravili propagační materiály svých zaměření a motivační 

aktivity pro naše budoucí žáky. Propagace naší školy na základních školách se osobně 

zúčastnila Ing. Helena Šleglová.  

Žáci tříd PLG3 a PLG4 se pod vedením Ing. Rostislava Jekielka zúčastnili 

dobročinné sbírky Světluška. 

 

 

6.5.1.6.   Zpráva o činnosti předmětové komise strojnických a  

               elektrotechnických předmětů  
 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Ing. Josef Fikrle 

 

Členové PK: Ing. Jaroslav Plzák, Ing. Jan Šneberger, Ing. Antonín Wagner, 

pan Jaroslav Hofman, pan Vladimír Wolf 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Irena Nováková. 

 

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 

 

Členové se scházeli pravidelně na poradách předmětové komise (průměrně jedenkrát 

za čtvrtletí), případně podle potřeby při řešení běžných problémů. 

 

V průběhu školního roku všichni členové průběžně zajišťovali přípravu výuky 

odborných předmětů ve všech vyučovaných oborech vzdělání. Odbornou úroveň si zvyšovali 

studiem odborných publikací, časopisů a informací z internetových stránek. Žáci oboru 

vzdělání Dopravní prostředky se průběžně zúčastňovali odborných exkurzí. 

 

Další vzdělávání pedagogů, akce a projekty: 

Ing. Jan Šneberger se účastnil projektu Podpora odborného vzdělávání v PK a                          

v projektu Šablony II zaměřených na profesní rozvoj žáků i pedagogů. Díky těmto aktivitám 

jsme získali nadstandardní výukovou techniku – zkušební zařízení motor Bosch Diagnostics 

FSA 050. Jedná se o hybridní tester, který nezávisle či ve spolupráci s FSA 740, na kterém již 

měříme a provádíme výuku, umožňuje testovat vysokonapěťové systémy u hybridních či 

elektrovozidel.  

Provedli jsme rovněž výměnu diagnostického kabelu HEX-NET, který je hardwarovou 

součásti diagnostiky Ross-Tech VCDS pro platformu Škoda – VW.  

 

 



Nový kabel HEX-NET umožňuje připojení ke službě VCDS-Cloud a pracovat tak v režimu 

vyžadujícím další informace o vozidle jako Kódování, Bezpečnostní přístup, Přizpůsobení či 

Základní nastavení. O výuku této diagnostiky je ze stran servisů stále větší zájem.  Je                      

v dlouhodobém kontaktu s firmou Bosch – automobilová technika.  

 

Ve školicím středisku Bosch Praha se zúčastnil ing. Jan Šneberger těchto školení: 

a) Technická školení pro BCS/moduly. 

JET BLOK – Systémy L-, LH-, LU-, LE-, Mono-Jetronic a Mono-Motronic +EL1 

JET IV, - Moderní systémy řízení motoru Bosch Motronic ME7, MED7 a MED9 

Komfort-Komfortní systémy I.+II 

b) Školení pro školy 

BLOK 7 – Přímé vstřikování nafty Siemens, systémy vstřikování nafty Common Rail 

Siemens, bezpečnostní systém CAN, centrální elektronika 

BLOK 8 – Systémy vstřikování nafty CR Bosch EDC 17 UDS; systémy vstřikování 

nafty CR DENSO; automatické převodovky 

Školení JET BLOK bylo získáno a hrazeno ze společného projektu MŠMT Praha a EU 

Šablony II. Další poukaz na 1 technické školení obdržel Ing. Jan Šneberger darem od ředitele 

Robert Bosch odbytová, s. r. o. – Automobilová technika pana Lukáše Nekoly. 

Ing. Jan Šneberger již 12 let pravidelně publikuje články z oblasti měření a 

automobilové diagnostiky v měsíčníku AutoEXPERT (vydání 5/2018 – článek Praktická 

měření napomáhají přípravě budoucích odborníků). 

Projektů Podpora odborného vzdělávání a Šablony se zúčastnil také Ing. Josef Fikrle. 

Ve školním roce vedl kroužek Autodráhové modelářství určený pro žáky ZŠ a rozvíjel 

spolupráci s firmou FAROfactory, s. r. o. Díky projektu Šablony II se účastnil několika kurzů 

zaměřených na grafické programy využitelné v odborné výuce a na problematiku 3D tisku. 

Jmenovaný pravidelně vede tým našich žáků spolu se žáky 20. ZŠ Brojova k soutěži Technika 

má zlaté dno. 

Ing. Jaroslav Plzák vyrábí se žáky panely světel jako učební pomůcku pro předměty 

Elektrotechnika a Kontrola a měření. 

Ing. Antonín Wagner zajišťuje kurzy pro Profesní způsobilost řidičů, a to jak vstupní 

několikaměsíční školení, tak pravidelné roční proškolení. Na této činnosti se podílí také                  

Ing. Radmila Smětáková (dopravní komise) a Ing. Josef Fikrle. 

 

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, veletrhu škol, informace na ZŠ, zaměřených k upoutání pozornosti 

žáků devátých tříd ZŠ se za komisi účastnil Ing. Josef Fikrle, který na tyto akce vyrobil 

drobné reklamní předměty. 

 

Maturitní zkoušky 

Praktickou zkoušku profilovou ústní část i úspěšně vykonali všichni žáci oboru 

vzdělání Dopravní prostředky. 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. 

 

 

6.5.1.7. Zpráva předmětové komise tělesné výchovy  

 
Složení komise:  

 

Předseda PK:   PaedDr. Alfréd Pinker 

 

Členové PK:    Mgr. Hana Žižková, Mgr. Petr Peleška 

   

Za práci předmětové komise zodpovídal Mgr. Jan Šulc, ZŘ.  

 

Vyučované předměty:  Tělesná výchova 

 

     Naše komise pracuje již několik let ve stejném složení. Pokračujeme v plnění cílů a 

priorit, které jsme si pro výuku tělesné výchovy stanovili před několika lety, kdy jsme 

vytvořili pro náš vyučovací předmět Školní výukový plán. Z  něho vycházíme při stanovení 

konkrétních cílů pro daný školní rok -  inovace, aktualizace apod.  

           V letošním školním roce jsme se zaměřili na několik priorit: docházka a aktivní účast    

v hodině tělesné výchovy, plnění výkonnostních ukazatelů formou testů a průběžné zvyšování 

fyzické kondice žáků školy. Z toho potom  jako nadstavba  vychází vytváření reprezentačních 

družstev školy pro sportovní soutěže. To je  podle našeho mínění jedna z nejlepších forem 

propagace školy. 

          V plnění těchto cílů ale nemůžeme být stále zcela spokojení, u některých se nám nedaří 

je zapojit do aktivního procesu, i když se situace již výrazně zlepšila, zejména u dívek. 

Chybějící venkovní sportoviště nám stále limituje  ve výuce, zejména atletických disciplín. 

Snažíme se zavádět postupně i nové  a netradiční formy cvičení, obměňujeme také 

výkonnostní testy. 

          Významnou součástí naší práce jsou také kurzy a odborné exkurze. Vedle lyžařských 

kurzů do Krkonoš si stále větší oblibu získává sportovní kurz pro žáky III. ročníků, který již 

několik let probíhá v červnu v Sušici. A nesmíme zapomenout na odbornou exkurzi do SRN, 

která má mnohaletou  tradici. Škoda, že se nám po ročním výpadku nepodařilo pokračovat             

ve fotbalovém turnaji tříd. Snad najdeme vyhovující termín. 

          K tělesné výchově neodmyslitelně patří také školní sportovní soutěže, které jsou 

zastřešeny Asociací školních sportovních klubů. Další turnaje jsou pořádány jinými subjekty. 

Dík patří SRPŠ při naší škole, které nám již po několikáté uhradila členské příspěvky našich 

žáků. A posilovna, na  kterou SRPŠ přispělo významnou měrou, se velmi intenzivně využívá 

v rámci tělesné výchovy.  

 

VÝSLEDKY   SPORTOVNÍCH   AKCÍ 
Podle možností se účastníme většiny akcí pro plzeňské školy. Úspěchy, které v nich 

dosahujeme, jsou do jisté míry závislé na tom, jací žáci k nám nastoupili. Naším úkolem 

potom je vybrat a sestavit družstva, která školu reprezentují. Opět jsme dosáhli některých 

výborných výsledků, ne vždy ale byly podle našich představ. 

 

 



 

Házená chlapci 
           Po vyhraném sdruženém krajské kole jsme přímo postoupili do republikového finále 

do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme se střetli s dalšími pěti družstvy - vítězi kvalifikace. 

Našimi soupeři byly extraligové dorostenecké týmy, takže  konečné 4. místo bylo velkým 

úspěchem. Vedoucími byli PaedDr. Alfréd Pinker a Mgr. Petr Peleška. 

 

Florbal hochů a dívek 
V tomto odvětví jsme nebyli tak úspěšní jako v minulých letech, přesto jsme se 

umístili na předních místech v Plzni a krajském kole. Vedoucími byli PaedDr. Alfréd Pinker, 

Mgr. Hana Žižková a Mgr. Petr Peleška. 

 

Futsalová středoškolská liga 
 Přes první kolo jsme lehce postoupili, druhé kolo pro nás znamenalo konec v letošním 

ročníku. Musíme stabilizovat tým, hráči se rýsují. PaedDr. Alfréd Pinker, vedoucí. 

 

Velký fotbal 
 Letos se Pohár Josefa Masopusta hrál až na jaře, suverénně jsme vyhráli okres  

(vedoucí akce: Mgr. Petr Peleška). Krajské kolo jsme výborně rozehráli, dostali jsme se až                          

do finále, kde jsme ale podlehli 0:1 Klatovům (vedoucí akce: PaedDr. Alfréd Pinker). 

 

Vánoční turnaj v sálovém fotbale 
 Tento turnaj se nám letos vůbec nepovedl, chlapci po několika těsných prohrách 

skončili v poli poražených, dívky hrály podle svých možností.  Vedoucími byli PaedDr. Alfréd 

Pinker a Mgr. Hana Žižková. 

 

Juniorský maraton 
 Opět jsme sestavili družstvo deseti žáků (7 chlapců a 3 dívky), kteří absolvovali 

maratonskou trať 42,195 km v rámci štafety. Všichni doběhli v relativně slušném čase. 

 

Kurzy 
 Uspořádali jsme dva lyžařské kurzy do Krkonoš pro žáky 1. a 2. ročníků.  V červnu se 

uskutečnil sportovní kurz pro 3. ročníky v Sušici. 

 

 

6.5.1.8. Zpráva o činnosti předmětové komise mechanizačních předmětů  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:    Ing. Vladimír Richtr 

 

Členové PK:    Ing. Jana Jindřichová, Ing. Václav Švancar, Ing. Stanislav  

    Šlapák, pan Vladimír Kunst, Ing. Miroslav Műller, pan Jaroslav  

    Siegr 

                                          

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     

  24. a 25. listopadu 2017 a 26. ledna 2018 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 

 

Účast žáků v soutěžích a exkurze 

 

Vojenské letiště Praha Kbely 

Dne 27. 9. 2017 se třídy MPP1 a MPP2 zúčastnily pod vedením Ing. Müllera a pana Siegra 

exkurze na vojenské letiště Praha – Kbely, kde se seznámili s požárním zabezpečením letiště. 

 

Plzeňská STK 

Dne 20. 10. 2017 třída MPP4 navštívila pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana Jaroslava 

Siegra  STK a seznámila se s požárním zabezpečením stanice. 

 

OC HORBACH 

Dne 3. 11. 2017 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana 

Jaroslava Siegra exkurze do obchodního centra HORBACH. Tématem bylo požární 

zabezpečení centra. 

 

Chemické laboratoře 

Dne 15. 12. 2017 třída MPP4 navštívila pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana Jaroslava 

Siegra  chemické laboratoře HZS PK Třemošná. 

 

Čepro Třemošná 

V měsíci březnu 2018 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana 

Jaroslava Siegra exkurze do Čepra kde se žáci seznámili s provozem a požárním 

zabezpečením skladů paliv. 

 

LZS Líně 

V měsíci dubnu 2018 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana 

Jaroslava Siegra exkurze na leteckou záchranou stanici. Žáci se seznámili s provozem a úkoly 

stanice. 

 



Školní kolo TFA 

Dne 8. 6. 2018 se uskutečnilo školní kolo TFA. Zúčastnily se třídy MPP1, MPP2, MPP3. Trať 

byla náročná: vytáhnout proudnice ho schodů, smotat hadice, přeskočit 150 cm vysokou 

stěnu, přenést zátěž a vyběhnout do 9. patra. Běží se v hasičském obleku a chlapci ještě 

s dýchacím přístrojem. 

 

Děvčata:  1. místo Jermářová      MPP2 

                2. místo Babková         MPP2  

                3. místo Baldová          MPP2 

Chlapci:  1. místo Zelenka           MPP3 

                2. místo Stašek             MPP2 

                3. místo Suchý              MPP3 

 

Mistrovství republiky TFA, SOU a OU Dubno – Příbram 

Dne 14. 6. 2018 se zúčastnil výběr tříd MPP2, MPP3 a MPP4 pod vedením Ing. Miroslava 

Müllera a pana Jaroslava Siegra. Přes velkou konkurenci se v letošním ročníku nepodařilo 

obsadit první místa, přesto je třeba žákům za slušný výkon poděkovat. Zúčastnili se Kovářík, 

Suchý, Stašek, Rozum, Babková, Jermářová. 

 

Malá vodní elektrárna 

Dne 22. 6. 2018 třída MPP3 navštívila pod vedením Ing. Švancara a pana Siegra  malou vodní 

elektrárnu v Plzni-Bukovci. 

 

Krajské soutěže 

Na závěr školního roku 25. A 26. 6. 2018 se žáci MPP1, MPP2 a MPP3 zúčastnili krajských 

soutěží konaných na 33. ZŠ Plzeň-Slovany a na centrální požární stanici HZS Plzeň-Košutka. 

 

Aktivity oboru vzdělávání Mechanizace a služby, zaměření Ekologie, jsou uvedeny v kapitole 

4.5.6. 

 

 

 

6.5.2.    ZPRÁVY  PK - Křimice 
 

6.5.2.1. Zpráva předmětové komise humanitních předmětů  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Mgr. Jana Bočková 

 

Členové PK:    Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Věra Kroupová Valečková,  

Mgr. David Simota,  PeadDr. Zdeněk Vondráček 

  

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

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

Základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 31. srpna 2017. Setkávala se dle potřeby, průměrně 

jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly řešeny průběžně. 



Učební plány dle platných ŠVP byly vypracovány v první polovině září 2017 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. Mgr. Jana Bočková, Mgr. Blanka Havlíčková, Mgr. Věra 

Kroupová Valečková a Mgr. David Simota se zapojili do projektu ministerstva školství 

Šablony II., v jehož rámci se mohli mimo vyučovací věnovat žákům se slabším prospěchem. 

Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.                   

Mgr. Jana Bočková („Jak podpořit čtenářskou gramotnost“) Mgr. Blanka Havlíčková 

(„Stylistika současné češtiny“, „Kritická bilance polistopadové české literatury“, „Jak 

podpořit čtenářskou gramotnost“) Mgr. Věra Kroupová Valečková („Nová jména a nové 

tendence v současné české literatuře“). 

Všichni členové se podíleli na realizaci Dnů otevřených dveří (24.-25. 11. 2017 a                     

26. 1. 2018). 

Dne 21. 11. 2017 proběhlo školní kolo OČJ na Karlovarské, kde bylo i hodnoceno 

z důvodu jednotnosti klasifikace. Žáci z Křimic se umístili velmi dobře, žák Jiří Mixán  

postoupil do okresního kola. 

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 2017/18.  

V květnu 2018 vzali členové komise na vědomí platnost Směrnice k ochraně osobních 

údajů GDPR. 

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2017/18, 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. 

 

 

6.5.2.2. Zpráva o  činnosti komise cizích jazyků  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předsedkyně PK:   Mgr. Božena Vaněčková 

 

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

Marková, Mgr. Věra Kroupová Valečková, Mgr. Darina 

Starove, paní Vlasta Sýkorová, Mgr. Božena Vaněčková  

 

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

                                                jazyk, Konverzace v německém jazyce, Anglický technický  

jazyk, Německý technický jazyk  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar.  

 

 

 



Činnost předmětové komise: 
Komise se setkávala v průběhu školního roku dle potřeby, průměrně jednou                               

za čtvrtletí.  

Důležitým úkolem pro předmětovou komisi se ve školním roce 2017/18 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.  

V rámci projektu MŠMT s názvem „Šablony II“, učitelé cizích jazyků aktivně 

využívali v jazykové laboratoři výukový program Robotel. Tyto projektové aktivity slouží 

k modernizaci vyučovacích metod hlavně v předmětech německý jazyk, anglický jazyk.   

Členové předmětové komise  aktivně využívají své nové multimediální jazykové 

přípravy a pomůcky vytvořené v rámci projektu.  

Členové PK se zúčastnili jazykových školení pořádaných KCVJŠ a NIDV v Plzni.  

Pro žáky se uskutečnily poznávací a jazykové exkurze do TPCA Kolín, Mladé 

Boleslavi, do Prahy a v Plzni do Anglické knihovny, kde žáci získali informace k fondům 

knihovny obecně a službám, které tato instituce nabízí.  

Členové komise se podíleli na přípravě a realizaci jazykových soutěží.  

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.  

Byl vypracován nový ŠVP a tematický plán pro případnou výuku Ruského jazyka.                  

 

 

6.5.2.3. Zpráva  předmětové  komise  přírodních  věd  

 
Složení předmětové komise: 

 
Předseda PK:  Mgr. Vendula Trnková  

 

Členové PK:  Mgr. Miloslava Rendlová, Ing. Lenka Volková, Ing. Romana 

Kovalská, Mgr. Martin Zíbar, Ing. Hana Pavlíčková, Mgr. Olga 

Marková, PaedDr. Zdeněk Vondráček, Mgr. David Simota,    

Mgr. Jiří Pavelka 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

Vyučované předměty:  Matematika, Matematická cvičení, Fyzika, Základy ekologie a  

  chemie, Informační a komunikační technologie, Tělesná  

  výchova a Technika administrativy 

 

 

 

 



Činnost předmětové komise: 
Předmětová komise pro školní rok 2017/18 byla ustanovena na zahajovací schůzce 

dne 30. srpna 2017 a setkávala se dle potřeby v rámci jednotlivých sekcí a dále každé čtvrtletí. 

Aktuální problémy byly řešeny průběžně.  

Komise se zaměřila především na přípravu žáků ke státní maturitě, průběžnou kontrolu 

HW a SW v učebnách, zkvalitnění výuky, využívání multimediální techniky při výuce, 

realizaci projektu Šablony II, motivaci žáků k účasti v soutěžích a na aktivity žáků                             

v souvislosti s tělesnou výchovou.  

Zápisy o činnosti komise za sekci přírodovědného základu a tělesné výchovy i za sekci 

výpočetní techniky byly prováděny z jednotlivých schůzek. 

 

Přehled činnosti komise: 

1. Školení 

Všichni členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru a absolvují 

odborná školení. Využívají možnosti výběru jednotlivých školení dle aktuální programové 

nabídky školení KCVJŠ, dle nabídky NIDV, Střediska služeb školám Plzeň a další. 

Pedagogové, kteří se zapojili do projektu Šablony II, absolvovali v rámci tohoto 

projektu vybraná školení. Získané informace a poznatky využívají ke zkvalitnění výuky a 

průběžně je sdílejí s ostatními členy komise. 

 

2. Den otevřených dveří  

Den otevřených dveří se v tomto školním roce konal 24. 11. 2017, 25. 11. 2017 a                

26. 1. 2018. Všichni členové se podíleli na jeho přípravě a organizaci. Přípravu učeben a 

materiálů včetně používaných prezentací a včetně propagačního materiálu zaměřeného                     

na předměty matematika a fyzika zajistili Ing. Romana Kovalská, Mgr. Jiří Pavelka,                       

Mgr. Martin Zíbar a Mgr. Vendula Trnková. 

Uchazeči o studium byli podrobně informováni o podmínkách přijetí a možnostech 

studia jednotlivých oborů vzdělání. 

3. Účast žáků v soutěžích 

11. 10. 2017 proběhla soutěž „Přírodovědný klokan“ – zúčastnilo se 52 žáků kategorie 

JUNIOR tříd AT1 a AT2. Organizaci soutěže a vyhodnocení zajistila Mgr. Vendula Trnková 

a Ing. Lenka Volková. 

 

23. 10. 2017 proběhlo školní kolo turnaje „pIšQworky“ na Karlovarské, kterého se 

zúčastnily čtyři týmy ze tříd AT1, AT2 a AT3. Do oblastního kola (7. 11. 2017) postoupili                

2 žáci ze třídy AT3. 

 

1. 12. 2017 proběhla soutěž „Matematika je hra“ – vánoční kolo pořádaná přírodovědnou 

komisí na Karlovarské. Zúčastnilo se celkem 7 dvojic žáků ze tříd AT1, AT2 a AT3. 

Nejúspěšnější byla dvojice ze třídy AT1, která obsadila 3. místo. 

 

16. 3. 2018 proběhla soutěž „Matematický klokan“ – zúčastnilo se 18 žáků kategorie 

STUDENT ze třídy AT3 a 41 žáků kategorie JUNIOR ze tříd AT1 a AT2. Opravu testů 

provedla Mgr. Vendula Trnková a Mgr. Miloslava Rendlová. Přípravu materiálů, 

vyhodnocení a vypracování statistiky provedla Mgr. Vendula Trnková. 

 

 



23. 3. 2018 proběhl 26. ročník „Celostátní matematické soutěže“. Zúčastnilo se 6 žáků 

oborů zakončených výučním listem a 5 žáků oborů vzdělání zakončených maturitním 

vysvědčením. Dle vyhodnocení na stránkách www.oavm.cz získal žák třídy A2A 19. místo 

v kategorii II a žák třídy AT1 94. místo v kategorii IV. 

 

5. 4. 2018 proběhla soutěž „Matematika je hra“ pořádaná přírodovědnou komisí                                  

na Karlovarské. Zúčastnilo se celkem 8 dvojic žáků ze tříd AT1, AT2 a AT3. 

 

18. 6. 2018 proběhla motivační soutěž z předmětu TAD „Rychlost psaní všemi deseti“                     

pro žáky třídy N1. Organizaci a vyhodnocení soutěže zajistila Ing. Hana Pavlíčková.  

 

Žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích, byli odměněni z nadačního fondu školy. 

 

4. Účast žáků na exkurzích a plánovaných akcích 

8. 9. 2017 se žáci všech tříd zúčastnili Dnů vědy a techniky v Plzni 

 

2. 11. a 9. 11. 2017 proběhla v rámci doplnění učiva FYZ a ELE přednáška Ing. Vlčka 

o Černobylu ve 2. ročníku  oborů vzdělání zakončených výučním listem (ve třídách A2A, 

A2B, K2 a CL2) 

 

28. 1. 2017-2. 2. 2018 proběhl LVVZ Špičák (kurz lyžování a snowboardingu) Křimice                     

na sněhu. Organizaci a pedagogický dozor zajistila Mgr. Olga Marková 

 

5. Státní maturitní zkouška 

V rámci projektu ŠABLONY II probíhala od září 1 x týdně příprava žáků končících 

maturitních tříd AT4 a N2 maturujících z matematiky ke státní  MZ pod vedením                           

Mgr. Venduly Trnkové a Mgr. Miloslavy Rendlové. Tato příprava byla zaměřena                              

na doučování žáků ohrožených neúspěchem. 

Se žáky tříd AT4 a N2 maturujícími z matematiky bylo v hodinách MCV pracováno 

podle pracovních sešitů Opakování ke státní maturitě, které byly školou hromadně objednány. 

V maturitních třídách byly do testů a do písemných prací zařazovány příklady z DT státní 

MZ. Žáci při hodinách používali kalkulačky a Matematicko-fyzikální tabulky. V končících 

maturitních třídách bylo v hodinách MCV napsáno několik cvičných DT z matematiky,                        

ve kterých bylo využito zadání DT státní MZ z předchozích let. Výsledky testů byly se žáky 

rozebírány a měly žáky ovlivnit ve smyslu důslednější přípravy k MZ. 

Dne 2. 5. 2018 se uskutečnil DT státní MZ z matematiky. Prospělo 5 žáků AT4, 6 žáků  

N2 a 7 žáků opakujících MZ. 

6. Ostatní 

Během školního roku 2017/18 bylo průběžně kontrolováno plnění tematických plánů a 

zápisů do třídních knih. Žáci byli motivováni k využívání konzultačních hodin (příprava                      

na testy a písemné práce, oprava klasifikace, příprava k MZ). Při výuce byli zohledněni žáci 

s poruchami učení, členové komise spolupracovali s výchovnou poradkyní. V rámci 

zkvalitnění výuky bylo využíváno nainstalovaných výukových programů, digitálních 

technologií (kalkulačky, PC) a zdrojů informací (MFCH tabulky, internet, publikace).                       

Do metodiky výuky byly zařazeny poznatky a dovednosti získané na absolvovaných 

školeních.  

V červnu 2018 byla provedena úprava ŠVP pro matematické vzdělávání podle opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. 12. 2017, kterými se mění matematické 

vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání s platností od 1. 9. 2018. 

http://www.oavm.cz/


Činnost sekce VYT - zodpovídá Ing. Romana Kovalská 
Činnost sekce probíhala dle plánu, který byl navržen a schválen v září, schůzky členů 

proběhly v každém čtvrtletí. 

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. V září též došlo k aktualizaci provozního řádu 

učeben PC a jeho následného schválení ZŘ. 

Pravidelně probíhala kontrola síťového žákovského disku, dále kontrola a příprava 

učeben PC na výuku, písemnou část ZZ a DOD. 

Průběžně docházelo ke správě majetku, tj. převody a odpisy nefunkčních zařízení, 

následně ke kontrole inventurních seznamů. 

Žáci byli během roku připravováni a motivováni k účasti na soutěžích přírodovědného 

směru, k využití IKT k mezipředmětovým vztahům, dále k vytváření kvalitních dokumentů 

textových i grafických, k využívání tvorby grafů, diagramů, tabulek, prezentací a šablon. 

Žáci pracovali při IKT s daty a s informacemi, využívali ztrátovou i bezeztrátovou kompresi 

dat, dále úspěšně zvládali systémový přístup k řešení problému, což představuje: 

- formulaci problému a požadavky na jeho řešení, 

- získávání potřebných informací, 

- posouzení jejich využitelnosti a úplnosti, 

- sestavení modelu pro daný problém – grafické znázornění (např. použití diagramů typu 

SmartArt). 

V oblasti algoritmizace a programování zejména žáci třetího ročníku oboru vzdělání 

Autotronik byli schopni rozdělit problém na menší části, sestavit a zapsat algoritmus                         

pro řešení daného problému, dále vytvořit webovou stránku pomocí Editoru ve značkovacím 

jazyce HTML.  

Žáci dle možností využívali bezdrátové Wi-Fi připojení ke školní síti. Vyhledávání 

informací, práce s daty a elektronická komunikace je nejrozšířenější způsob komunikace 

současné mladé generace. 

Vyučující sekce vedli žáky k ochraně digitálních zařízení, též digitálního obsahu i 

osobních údajů v digitálním prostředí před poškozením či zneužitím, tj. schopnosti pružně 

reagovat na změny v technologiích ovlivňujících bezpečnost. 

Konzultační hodiny jsou využívány minimálně. Více byla využívána elektronická 

komunikace a to zejména u neklasifikovaných nebo u dlouhodobě nemocných žáků. 

Třídní aktivy byly též využívány ze stran rodičů minimálně, nejlepší komunikace 

s rodiči a kontrola prospěchu probíhala též elektronicky přes program Bakaláři. 

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 průběžnou údržbu HW i SW. 

Vyučující se zapojili do projektu Šablony II, podle možností a plánu realizovali 

jednotlivá školení, následně vyplnili podle pokynů Mgr. Boženy Vaněčkové (manažerky 

projektu) profesní portfolio a získané dovednosti zapracovali do své metodiky výuky IKT. 

Získané znalosti a dovednosti průběžně sdíleli s ostatními pedagogy školy. 

 

Činnost sekce TEV – zodpovídá PaedDr. Zdeněk Vondráček 
Výuka tělesné výchovy ve školním roce 2017/18 probíhala v souladu s ŠVP. 

Prostřednictvím programu Bakaláři byli rodiče informování o aktivní účasti žáků na hodinách 

a výsledcích v TEV. 

Problémem posledních let je nárůst počtu žáků osvobozených ze zdravotních důvodů 

z tělesné výchovy. V letošním roce téměř padesát případů. U některých žáků se jedná                           

o snadno čitelný záměr, jak se vyhnout pohybu či plnění povinností.  



Úroveň sportovních dovedností nastupujících žáků je velmi ovlivněna úrovní výuky     

na základních školách. Začal se projevovat upadající zájem o sportovní aktivity, v některých 

třídách byl problém najít 5 hráčů schopných hrát fotbal. Jiné druhy sportů (odbíjená, 

basketbal) nejsou schopni hrát vůbec. Práce se žáky po tělesné i mentální stránce vede                        

k pochopení významu pohybu pro vývoj mladého člověka. 

Každá třída byla v první vyučovací hodině seznámena s organizací výuky a zásadami 

bezpečného chování v hodinách. Žákům bylo vysvětleno, jak postupovat v případě úrazu.                   

V průběhu školního roku došlo k několika sportovním zraněním, naštěstí bez trvalých 

následků pro zdraví žáků. 

 

Lyžařský kurz  

Mgr. Olga Marková tradičně zorganizovala pro zájemce lyžařský a snowboardingový 

kurz v období 28. 1. 2017-2. 2. 2018 na Špičáku.  

 

Školní fotbalový turnaj 

Ve čtyřech hracích termínech bylo sehráno 30 utkání v základních pětičlenných 

skupinách a 8 utkání ve finálové skupině. Turnaje se zúčastnilo 15 družstev z 18 tříd. Poprvé 

byly tři týmy složeny z hráčů dvou tříd. Společně s nenaplněním počtu míst na soupisce to 

dokladuje úbytek žáků schopných hrát fotbal. Z maturitních tříd se umístily pouze třídy AT3 a 

N2 díky dvěma nadprůměrným jedincům. Překvapivě dobře zahrály učňovské třídy A3A, 

KL3 a AZ3. Svůj nadějný nástup z loňského ročníku potvrdila třída A2B. 

 

Vyhodnocení činnosti komise 

Během školního roku byly plněny tematické plány, jež byly vytvořeny dle ŠVP, které 

vycházejí z RVP. Průběžně byl realizován plán práce komise na školní rok 2017/18. ŠVP byly 

aktualizovány za spolupráce členů PK. 

V červnu 2018 komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2017/18 a připravila 

podklady pro zkvalitnění výuky, doplnění pomůcek, návrhy exkurzí a plánovaných akcí a 

náměty činnosti na následující školní rok zejména se zaměřením na přípravu žáků studijních 

tříd ke státní maturitní zkoušce. 

 

 
 

6.5.2.4. Zpráva o činnosti předmětové komise odborných předmětů  

 
Složení předmětové komise:  

 

Předseda PK:    Ing. Miroslav Vaněk 

 

Členové PK:  Ing. Jaroslava Mathesiusová, Ing. 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, Ing. Vaněk,                               

Ing. Rykovský, Mgr. Alice Pavízová 

 

    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. Miroslav Vaněk) 

Karosář (Ing. Jan Hrdlička) 

Autolakýrník (paní Blanka Vaňourková) 

Čalouník (paní Blanka Vaňourková) 

Železničář (Ing. Josef Pelech) 

Podnikání (Ing. Hana Pavlíčková) 

 

 

Odborné předměty:  Ekonomika, Technická dokumentace, Strojnictví, Strojírenská 

technologie, Technická mechanika, Elektrotechnika, Elektrické 

příslušenství, Motorová vozidla, Technologie, Řízení 

motorových vozidel, Automobily, Opravárenství a technologie, 

Klempířská technologie, Materiály, Dopravní zeměpis, 

Železniční provoz, Doprava, Sdělovací a zabezpečovací 

technika, Osobní přeprava, Nákladní přeprava, Účetnictví, 

Doprava a přeprava, Odborné kreslení, Výrobní zařízení, Dějiny 

nábytkové tvorby  

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Přehled činnosti a vyhodnocení: 

Rozdělení předmětové komise bylo odsouhlaseno na první schůzce předmětové 

komise, která se konala dne 6. 9. 2017. Komise se poté scházela dle potřeby v průběhu roku 

několikrát, a to jak v rámci jednotlivých sekcí, tak v rámci celé komise. V září byl stanoven 

harmonogram prací pro přípravu maturitních zkoušek (s ohledem na organizaci státních 

maturit) a závěrečných zkoušek (s ohledem na Jednotné zadání závěrečných zkoušek)                        

pro školní rok 2017/18. Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů 

vzdělání byla stanovena doporučená literatura. V září 2017 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. Žáci byli 

seznámeni s kritérii hodnocení a klasifikací ústních profilových maturitních zkoušek. 

Výuka probíhala dle vypracovaných školních vzdělávacích programů a na jejich 

základě vypracovaných tematických plánů, které byly umístěny na serverové nástěnce. 

V letošním roce se vyučoval poprvé obor vzdělání Autotronik L/H, kde žáci kromě 

maturitní zkoušky ve čtvrtém ročníku mají možnost získat i výuční list ve třetím ročníku. 

Tento obor vzdělání byl v průběhu roku několikrát vyhodnocován, aby výuka probíhala 

s ohledem na úspěšné zakončení obou zkoušek. 

Komise se podílela na úspěšném průběhu státních maturit a reprezentovala naši školu 

na „Dnech otevřených dveří“. Učitelé se rovněž aktivně zapojili do prezentace naší školy                   

na základních školách, kde se jejich vycházející žáci rozhodovali o svém dalším studiu.  

Všechny učebny na pracovišti Křimice jsou vybaveny kompletní multimediální 

technikou, proto 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 2017/18. U oboru zdělání Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář a 

Autolakýrník byla  písemná zkouška realizována kompletně na počítačích. Tento způsob 

testování umožňuje vygenerovat každému žákovi jedinečné zadání a díky tomu je 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, Pressol Tschechien, s. r. o. Tachov, Volvo a další. 

Pro menší zájem ze strany žáků se letos neuskutečnilo několik naplánovaných exkurzí jako 

např. na Autosalon 2018 v Ženevě. 

V tomto školním roce se rovněž nadále prohloubila spolupráce s podniky 

v Plzeňském kraji, které projevují zájem o naše absolventy a nabízí jim perspektivní 

zaměstnání. 

Za PK OP byl odebírán časopis Automobil revue, Autoexpert a Autoservis. Pro další 

potřeby výuky se využíval internet, učitelé odborných předmětů absolvovali několik 

odborných školení s cílem udržovat přípravu žáků stále aktuální s ohledem na technologický 

vývoj v automobilovém průmyslu. 

Žáci končících ročníků měli  poprvé možnost, které i velká část využila, získat 

absolvováním školení a složením závěrečného testu „Certifikát o školení autoklimatizací 

pracovníků“, na základě kterého mohou provádět odborné opravy klimatizačních systémů 

v automobilech. 

Naše komise spolupracovala 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 a zvýšili tak uplatnění našich žáků na trhu práce.. 

 Ve dnech 26.-28. 3. 2018 se v prostorách Service Training Center Škoda Auto, a. s. 

Kosmonosy, uskutečnil 24. ročník celostátního finále soutěže Autoopravář Junior 2018 .  

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: 2. místo v kategorii AUTOTRONIK Junior, 8. místo v kategorii 

AUTOMECHANIK Junior, 10. místo v kategorii AUTOLAKÝRNÍK Junior a 13. místo 

v kategorii KAROSÁŘ Junior. 

Krajské kolo této soutěže Autoopravář Junior 2018 se konalo 15. 2. 2018 na naší škole 

v Křimicích, kde naši žáci oboru Mechanik – opravář motorových vozidel (Automechanik) 

obsadili 1. místo a 2. místo. 

8. 2. 2018 se tři týmy našich žáků zúčastnili "Technické olympiády Plzeňského 

kraje", kterou vyhlašuje Rada Plzeňského kraje. Žáci úspěšně prezentovali své práce: "Co 

nezužitkuji, na to jezdím – alternativní ekologické palivo", "Pokročilé využití energie 

výfukových plynů" a „Využití větrné energie u elektromobilu“. 

Dále jsme se dne 1. 3. 2018 zúčastnili krajské přehlídky žákovských projektů 

„ENERSOL 2018“ v kategoriích „Enersol a praxe“ a „Enersol a inovace“. V této soutěži žáci 

a studenti řeší problematiku využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření vedoucí                      

k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě.  

Podařilo se nám dosáhnout pěkných výsledků, žáci ve svých kategoriích obsadili 1. , 2. a 4. 

místo. Dvě práce tak postoupili do celostátního kola, které se letos konalo v Plzni, a obsadili 

zde 7. a 12. místo.  

V soutěži „Řemeslo má zlaté dno“ náš žák oboru čalouník získal Cenu odboru 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje za svoji práci Veselý taburet. 



I v letošním roce jsme pokračovali na postupových pololetních testech z odborných 

předmětů, aby bylo možné mezi sebou co nejlépe porovnat studijní výsledky jednotlivých 

ročníků a oborů vzdělání. Tyto postupové testy probíhají zároveň na odborném výcviku.                     

Po společném vyhodnocení výsledků postupových testů máme tak možnost získat komplexní 

přehled o znalostech a dovednostech žáků. Tyto výsledky nám pak souhrnně umožňují zjistit, 

kde mají žáci určité mezery a je tak možno je společně doplnit. 

Pedagogové naší odborné komise se aktivně zapojili do projektu „Šablony II“, kde 

doučovali především žáky ohrožené školními neúspěchy a rovněž využili možnosti zapojit                   

do vlastní výuky odborníka z praxe. 

 

6.6.   Charitativní akce školy 

 

6.6.1.  Světluška 
    

Jednou z charitativní akcí v tomto školním roce byla „Světluška“. 15. ročníku se 

zúčastnilo deset dvojic žáků z Karlovarské. Akci uspořádal Nadační fond Českého rozhlasu. 

Celková výše sbírky byla 36.967 Kč. Je to vyšší částka, než 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 PLG2 a PLG3. 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. 

 

6.6.2. Květinový den 

 
Třída PG1B (oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní 

logistika)  s Mgr. Jiřinou Duškovou ve středu 16. května 2018 prodávala ve škole a v jejím 

blízkém okolí žluté kytičky měsíčku lékařského v rámci tradičního Českého dne                            

proti rakovině 2018.  

Letošní veřejná sbírka byla zaměřena na prevenci rakoviny tlustého střeva. Cílem je 

získat finanční prostředky na boj proti rakovině – hlavně na nádorovou prevenci a zlepšení 

kvality života onkologických pacientů.  

Lidé si kytičky rádi kupovali. Sami za žáky chodili nebo si je máváním přivolávali, 

často si kupovali i více kytiček.  Žáci prodali 570 ks žlutých kvítků (letos s fialovou  stužkou) 

a získali tím pro dobrou věc 14 030 Kč.  



 

ZÁVĚR – zhodnocení školního roku 2017/18 

 

Vážení přátelé,  

 

děkuji Vám, že jste se dočetli až k těmto závěrečným řádkům naší výroční zprávy. Jak jste se 

mohli dozvědět, snažili jsme se vylepšit studijní prostředí pro žáky školy, ale i pracovní 

prostředí pro zaměstnance naší školy. Vynaložili jsme nemalé finanční prostředky                                  

na rekonstrukci učeben areálu Křimice, které budou sloužit pro výuku odborných předmětů. 

Upraveny byly prostory atria v areálu Křimice včetně vybudování čtyř altánů pro relaxaci 

žáků. Finanční prostředky ve výši 5.500.000 Kč jsme získali z projektu vyhlášeného 

zřizovatelem.  

 

Realizovali jsme další projekt, který vyhlásil Plzeňský kraj na podporu technického 

vzdělávání, který je zaměřen na spolupráci se základními školami a směrován k získání 

uchazečů o výuku na naší škole. Zajisté se můžeme pochlubit iniciativou k vylepšení odborné 

výuky, která vyústila nákupem elektromobilu.  

 

Další rozsáhlá investiční akce byla zahájena v budovách školy areálu Karlovarská, kde 

dochází k výměně oken ve finanční výši než 5.000.000 Kč. Dále byla zahájena příprava 

výběrového řízení na rekonstrukci školní kuchyně Karlovarská. 

 

Bohužel i v tomto školním roce se výrazně nezlepšily výsledky našich žáků ve studiu i 

v maturitních a závěrečných zkouškách. Stále je nutné zlepšit motivaci a přístup žáků ke 

studiu, včetně zlepšení docházky do výuky. 

 

Vážení přátelé, toto jsou poslední řádky, kterými uzavírám výroční zprávu.  Po 28letém 

plnění povinností ve funkci ředitele školy, ukončuji tuto pracovní činnost. Přeji všem žákům a 

zaměstnancům, aby si i nadále plnili své povinnosti a stále zvyšovali image školy, která plní 

poslání, pro které byla zřízena. K tomu jim přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v rodinném životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

 

Datum zpracování zprávy:                  10. října 2018 

Datum projednání ve školské radě:     16. října 2018 



Výroční zpráva o hospodaření školy 

 
A. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 

 

a) příjmy za rok 2017 (v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 78579  78579  

dotace na provozní výdaje   21519  21519  

příjmy z pronájmu majetku       1233 1233  

ostatní příjmy 13509  13509  

příjmy z doplňkové činnosti  4889  4889  

příjmy z fondů 967   967  

 

b) výdaje za rok 2017(v tis. Kč): 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 2746   2746  

Neinvestiční 114623 4791 119414 

z toho:    

- přímé náklady 78579 2467 81046 

     na platy vč. UZ 33034,33049,33052,33073 56305  1330 57635 

     ostatní osobní náklady 600  528 1128 

     zákonné odvody + FKSP 20415 603 21018 

     náhrady za nemoc + zák. poj. zaměstnanců 418 6 424 

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 36  36 

     přímé ONIV (mat.,cestovné, stravné,školení) 805  805 

 - provozní náklady 36044 2324 38368 

     energie (plyn,teplo,el.energie,vodné,stočné) 9834 1488 11322 

     opravy a údržba nemovitého majetku 3536 50 3586 

     odpisy majetku 5761 0 5761 

     ostatní náklady    16913 786 17699 

 

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2017 (v Kč):  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním -47.638,58 1,330.555,58 1,282.917,00 

Daň z příjmů -1.502,87          0 -1.502,87 

HV po zdanění -49.141,45 1,330.555,58 1,281.414,13 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

900.000,- 381.414,13 1,281.414,13 

 

 



 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2017 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  

 873,98 873,98 13.652,07 13.652,07 4.226,50 4.226,50 
 

 

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 

726,51 586,30 -140,21 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2017 (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 

             

676.559,10 454.811,60 27.771,00 0 0 193.976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2017 (v Kč): 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 185,03 181,51 3,52 

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. programů 

(UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073) 
56,394.539,- 56,304.638,- 89.901,- 

mzdové prostředky – OON  600.000,- 600.000,- 0 

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   

(UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073) 
21,706.641,- 21,674.277,- 32.364,- 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2017 (v Kč): 

 
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

vedoucích pracovníků 5 5.600,- 

v oblasti cizích jazyků 6  3.730,- 

k prohl. odbornosti    vychovatelé 4  5.500,- 

k prohl. odbornosti učit. OV 11 50.316,- 

k prohl.odbornosti učitelé 34 25.639,- 

k prohl. odbornosti vých. poradci 1 1.000,- 

Celkem 61 91.785,- 



 

ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2017 (v Kč): 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 75,929.325  75,929.325  0 

UZ 33034 podzimní maturity  79.016 79.016 0 

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání   493.331 493.331 0 

UZ 33052 zvýšení platů  pracovníků Rgš   1,503.779 1,503.779 0 

UZ 33073 zvýšení platů neped. prac. RgŠ 695.729 573.464 122.265 

Celkem  78,701.180 78,578.915 122.265 

 

 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 

 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2017 9,373.283,04           

  Tvorba (odpisy ú. 551)           5,760.977,00     

 Invest. přísp. zřizovatel              1,263.395,79 

 Zdroje celkem       16,397.655,83     

2. Čerpání      

416.1202 PD odst. vlhkosti DM Skrétova 30.250,00 

416.2102 PD výměna oken Karlovarská  108.900,00 

416.2104 Tech. zhod. majetku a nákup HM                                      1,846.250,57     

416.2401 Opravy majetku 760.187,71     

 Čerpání celkem 2,745.588,28     

3. Zůstatek k  31. 12. 2017 13,652.067,55        

 

 

V roce 2017 byla z investičního příspěvku od zřizovatele čerpaná částka ve výši 30.250 Kč a 

to za zhotovení projektové dokumentace na odstranění vlhkosti v DM Skrétova ul.  

 

Z vlastních zdrojů byly použity investiční prostředky ve výši 2,715.338,28 Kč na zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci oken v budově Karlovarská, na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku (myčka nádoby a elektrický robot) pro ŠJ Karlovarská, byla 

provedena rekonstrukce počítačové sítě na Karlovarské a hrazeny opravy budov v Křimicích a                           

na Karlovarské. 

 

 
 


