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Vážení přátelé, 

 

opět po roce otevíráte stránky výroční zprávy Střední průmyslové školy dopravní, 

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

v různorodých činnostech ve školním roce 2018/19.  

 

Ve školním roce 2018/19 se naši žáci zúčastnili mnoha soutěží s velmi dobrými 

výsledky, o kterých se dočtete ve zprávách jednotlivých předmětových komisí.      

                

Za zmínku stojí například postup dvou žáků naší školy v soutěži SOČ do krajského 

kola, kde obsadili 1. a 2. místo. Do krajských kol postoupili také žáci v soutěži 

Logická olympiáda a Ekonomická olympiáda. 

 

Tradičně slavili úspěchy „fiktivní firmy“. Na 21. ročníku regionálního veletrhu 

v Příbrami získala firma Rubín, s. r. o. z 21 firem 2. místo za prodejní stánek. 

V Sokolově na regionálním veletrhu 3. místo také za stánek obsadila firma Kardinál,  

s. r. o. a na 25. ročníku  Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze 11. místo ze 

123 firem získala opět firma Rubín, s. r. o. v kategorii o nejlepší fiktivní firmu. 

 

Dalším úspěchem bylo umístění 1. místo v soutěži  Fiktivní výběrové řízení                    

do firmy Auto Viza, s. r. o. na pozici marketingového referenta. Soutěž  tradičně 

zorganizovala předmětová komise ekonomických předmětů za spolupráce Úřadu práce 

ČR a pěti plzeňských středních škol.  
 

Žáci oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika se zúčastnili 

6. ročníku dopravně-logistické soutěže PR-DO-LOG 2019 v Břeclavi, které se účastní školy 

s dopravním zaměřením z celé České republiky. Družstvo naší školy získalo dvě 1. a dvě        

2. místa. 

 

Obrovský úspěch jsme měli v celostátní soutěži Autoopravář junior 2019, konané 

v Mladé Boleslavi. Ze všech automobilních škol v České republice se náš žák oboru 

vzdělání Karosář umístil na 1. místě. Byl oceněn na akci České ručičky kraje v Brně, a 

to spolu s učitelem odborného výcviku panem Lukášem Štychem, který žáka na soutěž 

připravoval. Na skvělém 2. místě se umístil žák oboru vzdělání Mechanik opravář 

motorových vozidel. Dobrými výsledky bylo i 6. místo mezi Autotroniky a 7. místo 

mezi Autolakýrníky. Těmito umístěními žáků se stala SPŠ dopravní, Plzeň 

nejúspěšnější školou v České republice v soutěži Autoopravář junior v roce 2019.  

 

S umístěním žáků na stupních vítězů se rozšířilo kvalitní vybavení školy o výukový 

automobil ŠKODA, diagnostiku, nářadí, nové motory a převodovky, což ještě více 

přispěje k výuce s nejmodernějšími systémy, které se v automobilovém průmyslu 

rychle vyvíjí. Výše uvedené výsledky hovoří o tom, že při zájmu o obor jsou 

absolventi  po odborné stránce kvalitně připraveni do profesního života. 

 



Dalšího významného úspěchu dosáhla škola v soutěži Řemeslo má zlaté dno. Žákyně 

druhého ročníku oboru vzdělání Čalouník získala Cenu odboru školství, mládeže a 

sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje za svoji práci Žlutý sen – taburet. 

 

Dne 23. května 2019 převzali žáci za skvělé umístění v soutěžích v Techmanii Science 

Center ceny od náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu                          

Mgr. Ivany Bartošové a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslavy 

Havlíčkové MBA.  

 

Do celostátního kola v Pardubicích postoupili také žáci, kteří se zúčastnili krajské 

přehlídky žákovských projektů Enersol 2019. Řešili využívání obnovitelných zdrojů 

energie, opatření vedoucí k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě. 

 

Nemalé úspěchy slavili žáci i ve sportovních soutěžích. Největším byl postup 

badmintonistů, kteří po vítězství v krajském kole postoupili do republikového finále a 

tam vybojovali 5. místo. 

 

Oceněni byli také naši zaměstnanci. Obrovským úspěchem byl postup Mgr. Jany 

Bočkové, učitelky českého a německého jazyka,  do finále soutěže o nejoblíbenějšího 

učitele – Zlatý Ámos. Finálové klání se uskutečnilo na Den učitelů 28. března 2019                 

v konferenčním sále hotelu Olšanka v Praze na Žižkově a svoji učitelku přijel podpořit 

autobus žáků a pedagogů. Celé klání přenášela Česká televize v přímém přenosu. Paní 

učitelka sice nezískala 1. místo, ale je mezi šesti nejoblíbenějšími učiteli v České 

republice. 

Ve stejný den vyznamenal Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství mládeže a 

tělovýchovy v Senátu Parlamentu České republiky bývalého ředitele Ing. Jiřího 

Svobodu medailí 1. stupně za dlouholetou vynikající činnost. Jako ředitel pracoval na 

naší škole 28 let. Zasloužil se mimo jiné o vylepšení vybavení i zřízení nových učeben 

a  velkou pozornost věnoval mezinárodním i krajským projektům zaměřeným                     

na technické vzdělávání a soutěžím. Ocenění za Ing. Jiřího Svobodu jsem převzala na 

slavnostním ceremoniálu ve Valdštejnském paláci. Bohužel 11. srpna 2019 jsem 

přijala smutnou zprávu, že bývalý pan ředitel zemřel. Čest jeho památce! 

Podrobné informace o činnosti naší školy za školní rok 2018/19 jsou uvedeny                    

na stránkách této zprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka 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. Irena Nováková, Toužimská 10, 323 00 Plzeň  
 

1.2.2.  Zástupci ředitele 

 
   Mgr. Jan Šulc  tel.: 371 657 172; 737 433 288 

   Ing. Jaroslav Kašpar tel:. 377 822 314 

   Ing. Jana Benešová  tel.: 371 657 171; 605 854 856 

   Ing. Vladimír Baxa  tel.: 603 510 400 

   Mgr. Jan Mojžíš – DM         tel.: 371 657 173; 603 436 808 
   

 

telefon:   371 657 111, 377 822 310  

 

e-mail:     dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

www stránky: www.dopskopl.cz 

mailto:dopskopl@dopskopl.cz
mailto:skola@dopskopl-kr.cz
http://www.dopskopl.cz/


1.3.   Datum posledního zařazení do rejstříku škol a uskutečněné změny  

 v síti  školy za hodnocený školní rok 
 

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

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

 

 

1.4.    Vzdělávací program ( programy) školy:  

 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky  - diagnostika a opravy vozidel ( 4. ročník) 

       - diagnostika a servis silničních vozidel  

         (1. – 3. ročník) 

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

- letecká doprava (4. ročník) 

- letecká technologie (1. – 3. ročník) 

- silniční doprava (4. ročník) 

- vnitrostátní a mezinárodní autodoprava (1. – 3. ročník) 

- logistika a zasilatelství ( 4. ročník) 

- komplexní logistika (1. – 3. ročník) 

- dopravní služby v EU (4. ročník) 

- drážní a městská doprava (1. – 3. ročník) 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- požární prevence 

4.       39-41-L/01 Autotronik (1. až 2. 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 (2. a 3. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (1. a 2. 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, PLG1, PSD1,  PLD2, PG2A PG2B,  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 a Opatření č. 5 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého 

vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 71/2017 Sb. 

 

Třídy:  DP1, DP2, DP3, DP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 23–45–M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Dopravní prostředky 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 a Opatření č. 5 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého 

vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 71/2017 Sb. 

 

Třídy:  MPP1, MPP2, 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 a Opatření č. 5 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého 

vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení 

vlády č. 71/2017 Sb. 

 

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 a Opatření 

č. 5 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy 

oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou 

stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 

 

Třídy: A1A, A1B, A2A, AK2, A3A, A3B, 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 a Opatření č. 6 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 

rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého 

vzdělání H 



 

Třídy: KZ1, AK2, K3  

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. 6 907/2008-2323 a Opatření č. 6 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy 

oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H 

 

Třídy: CLZ2, CL3  

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. 12 698/2007-2323 a Opatření č. 6 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy 

oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H 

 

Třídy: L1, CLZ2, CL3 

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. 6 907/2008-2323 a Opatření č. 6 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy 

oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H 

 

Třídy: KZ1, CLZ2, 

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. 6 907/2008-2323 a Opatření č. 6 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy 

oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H 

 

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 a Opatření č. 7 ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů 

středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání L5, které jsou stanoveny v 

nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb. 



 

1.5. Součásti školy  
 

 

Název školy IZO součásti Kapacita 

Střední  škola  110100549 2 080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1 850 

 

 

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 2 080 999 999 0 145 97,701 

DM 819 546 109 88 32 25,722 

Školní jídelna 1 850 1724 704 826 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. 

2018 

k 

30.6. 

2019 

k 

30.9. 

2018 

k 

30.6. 

2019 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 127 96 127 96 5,00 25,40 

23-45-M/01 Dopravní prostředky  76 63 76 63 4,00 19,00 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 325 282 325 282 13,00 25,00 



39-41-L/01  Autotronik 111 86 111 86 4,00 27,75 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
188 121 188 121 6,63 28,36 

23-55-H/02  Karosář 47 29 47 29 1,94 24,23 

23-61-H/01  Autolakýrník 45 31 45 31 2,09 21,53 

33-59-H/01  Čalouník 11 7 11 7 0,45 24,44 

37-52-H/01  Železničář 21 17 21 17 0,89 23,60 

64-41-L/51  Podnikání 48 29 48 29 2,00 24,00 

celkem  999 761 999 761 40,00 24,98 

  

 *    počet tříd uveden k 30. 9. 2018  

**  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2018 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2019) 

 
 

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 

      197/185,276                          144/124,055                93/46           23             135 
 

 

 

2.1.   Další údaje o pedagogických pracovnících 

 
7033 ředitelka školy 1.000 VŠ, ekon. dopravy a spojů, DPS 53 24 

7054 zástupce ředitele 1.000 
VŠ, ekonom.a říz. stroj.výr., DPS,KCVJ-

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 hod  
54 26 

403 zástupce ředitele 1.000 VŠ, stroje a zařízení, DPS 58 32 

13003 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF, MAT,TEV 71 46 

602 zástupce ředitele 1.000 VŠ, elektrotech., DPS 62 35 

20001 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF ,učitelství odb. předm. 66 41 

12627 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,DEJ 53 29 

580 učitel VVP 1.000 VŠ-elektrotechnická, ZČU PF 34 6 

7025 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ČJ, NJ 45 13 

307 učitel  VVP 1.000 VŠ, PF – ČJ,ON 44 17 

608 učitel VVP 0.572 VŠ – PF, M 37 6 

546 učitel VVP 0.381 ÚSO Gymnázium 51 12 

13514 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, CJL,OBN 52 26 

28288 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, MAT,FYZ, Bc.-podnik.ekonom. 60 35 

256 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,CHEM, NEJ 59 26 

7009 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,ZEM,ANJ 59 31 

373 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, M, F 37 11 

7017 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN 63 37 

418 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ČJ – AJ 39 10 

438 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL,OBN, studium vých.poradců 55 24 

15136 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ,NEJ 66 40 

10308 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT,FYZ 49 23 

610 učitel VVP 0.952 VŠ-PF M-Fy 27 0 



579 učitel VVP 1.000 VŠ-PF TJ 34 10 

7041 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,AJN pro 2 st. ZŠ 44 19 

305 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, AJ-NJ 43 13 

352 učitel VVP 1.000 VŠ-PF,CJ,AJ 35 12 

12630 učitel VVP 0.524 VŠ-PF,RJ,D,FJ 53 29 

7062 učitel VVP 0.191 VŠ-PF,RUJ,TV,NEJ pro 2.st.ZŠ 63 33 

10092 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, zákl. tech. 57 26 

338 učitel  VVP 1.000 VŠ-PF, RJ, D, AJ 55 22 

436 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, informatika, geografie 34 8 

401 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, FY,VYP 40 10 

7022 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, OBN, TEV 52 26 

12283 učitel VVP 0.619 VŠ-PF, TEV, geografie 68 43 

10310 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,NEJ 54 24 

7003 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CEJ,OBN,ZČU-stu.metod.prevence 59 32 

411 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, FYZ 63 35 

10125 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ZT,MAT 57 31 

7036 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, st.zk. ANJ 54 26 

332 učitel VVP 1.000 VŠ-FF ZČU, politologie, DPS 38 12 

7051 učitel VVP 0.952 VŠ-PF ZČU, NEJ pro 2.st.ZŠ 43 11 

478 učitel VVP 1.000 VŠ-PF ZČU uč. pro 1. Stupeň, rozš o AJ 49 18 

457 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření  o ANJ 58 32 

7010 Učitel VVP 1.000 VŠ-PF, Mat - Fyz 57 31 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ,DEJ,NEJ 52 26 

34323 učitel VVP 0.190 VS-PF, F, VT 45 25 

10933 učitel VVP 1.000 VŠ, PF, TV,OV,ZČUstud.pro vých.poradce 55 28 

302 učitel odb.předm. 1 000 VŠ-ekonom. a říz.stroj.výroby, DPS 57 14 

10840 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, vojenská-tank.a automobilní, DPS 57 26 

454 učitel odb.předm. 1.000 VŠ,strojír.technologie, ČVÚT-ped.způsob. 56 15 

430 učitel odb.předm. 0,905 VŠ,strojír.technologie, DPS 57 9 

458 učitel odb.předm. 1,000 VŠ, ekonomika terciární sféry, DPS 45 8 

106 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír.technologie, DPS 63 36 

393 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, řízení ženijní zabezp.boje, DPS 56 20 

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

EVVO 
61 32 

7029 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír.technologie, DPS 55 27 

252 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, Agroekologie, DPS 50 19 

13550 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon.dopr. a spojů, DPS 63 39 

407 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, stojír.technologie, DPS 63 35 

7060 učitel odb.předm. 0.286 VŠ-zeměd.-fytotech. 65 24 

312         učitel odb.předm. 1.000 VŠ, techn. PO 75 13 

449 učitel odb. předm. 0.381 VŠ strojní, DPS 34 5 

465 učitel odb. předm. 0.143 VŠ, PF, fyzika – základy techniky 51 8 

513 učitel odb.pedm. 0.714 Vš, ekon. a řízení stroj.výroby, DPS 49 14 

7057        učitel odb.předm. 0.214 VŠ, zabezp. a ozn. Tech. V dopravě, DPS 79 41 

12631 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, ekon.  a řízení strojírenství, DPS 57 32 

13151 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, oznam. a zabezp.tech., DPS 59 34 

273 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. Zeměděl.,  DPS 61 30 

336 učitel odb.předm. 0.905 USO, SPŠ stroj.,  DPS 64 13 

10311 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekon.siln. a měst.dopr., DPS 52 23 

586 učitel odb. předm. 0.524 VŠ, ekonomika a managment, DPS 31 1 

7011 učitel odb.předm. 0.238 VŠ, prov. a ekonom. želez. dopr., DPS 71 38 

30656 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, mech. zeměděl., DPS 61 35 

13464 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom. želez. dopr., DPS 55 30 

7032 učitel odb.předm. 1.000 VŠ, strojír. Technologie, DPS 61 35 

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

studium pro ředitele škol a šk.zař.-124 h. 
47 12 

7038 učitel odb.předm. 1.000 ÚSO- SPŠ keramická, DPS 59 32 

432 učitel odb.předm. 1.000 VŠ silnoproud., elektrotech., DPS 52 27 



13517 učitel odb.předm. 0.485 VŠ, tepel. A jaderné stroje, DPS 61 27 

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

7020 učitel odb.předm. 0.857 VŠ, strojír. technologie, DPS 54 30 

315 učitel OV - AUŠ 0.164 ÚSO, provoz automobil.dopr., DPS 68 38 

18418 učitel OV - AUŠ 0.344 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 70 50 

13518 učitel OV - AUŠ 1.000 ÚSV, VOB-automech., DPS 70 46 

28427 učitel OV - AUŠ 1.000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 61 39 

29249 učitel OV - AUŠ 0.820 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 62 39 

7060 učitel OV - AUŠ 0.060 VŠ-zeměd.-fytotech., DPS 64 23 

465 učitel OV - AUŠ 0.656 VŠ-PF, FY,základy techniky 51 8 

543 učitel OV - AUŠ 1.000 ÚSO, DPS 50 28 

30656 učitel OV - AUŠ 0.463 VŠ, mech. zeměděl., DPS 61 34 

13334 učitel OV - AUŠ 0.125 ÚSO, strojír..,VOB, DPS 71 48 

13517 učitel OV - AUŠ 0.967 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 61 26 

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

141 učitel OV 1.000 ÚSO,VOB,DPS 63 43 

7104       učitel OV 0.500 ÚSO, VOB 72 44 

578 učitel OV 1.000 ÚSO, DPS 46 1 

310 učitel OV 1.000 ÚSO, provoz a ekonomika žel. dopravy 71 50 

18418 učitel PV 0.286 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 70 35 

420 učitel OV 1.000 USO, SPŠD,VOB-klempíř,lakýrník, DPS 31 9 

535 učitel OV 1.000 ÚSO, elektrotechnik, VOB, DPS 47 3 

363 učitel OV 1.000 USO, SPŠ dopr., DPS 32 11 

669 učitel OV 1.000 VŠ-Bc.,diagn.silnič. voz.ÚSO,VOB, DPS 46 25 

488 učitel OV 1,000 USO, VOB 58 6 

351 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 58 39 

29249 učitel PV 0.286 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 62 39 

7108 učitel OV 0.500 ÚSO, VOB, DPS 65 25 

7110 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 61 37 

7114 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 51 30 

7116 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 63 26 

606 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 42 0,5 

542 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 34 2 

547 učitel OV 1.000 VOB, DPS 57 2 

7117 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 60 37 

28878 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 53 33 

551 vychovatel 1.000 VŠ - PF 48 2 

539 vychovatel 1.000 VŠ – Bc., PF sociál. práce, vychovatelství 57 9 

507 vychovatel 1,000 USO, DPS pro ped.volného času 41 7 

20007 vychovatel 1.000 ÚSO, telekom. technika, DPS 51 13 

548 vychovatel 1.000 SŠ ped. - vychovatelství 54 23 

540 vychovatel 1.000 ÚSO, spec. ped., PF - vychovatel 56 15 

560 Vychovatel 1.000 VŠ zemědělská, UK Ped. fak. – spec. Ped. 55 8 

20002     vychovatel 0.500 ÚSO, zdravot.,DPS 68 37 

596 vychovatel 1.000 
VŠ JAK + ZČU PF – sociální práce, 

andragogika 
49 1 

7157 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 65 45 

538 vychovatel 1.000 VŠ – Bc., PF, ČJ 30 3 

7282 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO, chovatel, DPS 56 16 

360 vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 54 29 

285 vychovatel 1.000 ÚSO, DPS 59 14 

7279 vychovatel 1.000 VŠ-Bc, sociál.právní,  DPS 59 31 

413 vedoucí vychovatel 1.000 USO, DPS vychovatelství 55 13 

582 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagogická 55 22 

553 vychovatel 1.000 SŠ ped. 47 5 

595 vychovatel 1.000 VŠ-Bc., PF 37 4 

7166 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 56 37 



2.2.   Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

 

3.       Údaje o přijímacím řízení 

 

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

           

 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 525 32 481 75 

*  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 

 

Oblast vzdělávání Počet akcí 
Počet 

pracovníků 
Náklady (Kč) 

Vedoucích pracovníků (ředitel, zástupci) 1 1 200 

V oblasti cizích jazyků 6 13 18.120 

K prohloubení odbornosti (vychovatelé) 1 2 3.000 

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 5 49 75.512 

K prohloubení odbornosti (učitelé) 23 60 96.427 

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 1 1 500 

Celkem 37 126 193.759 



 

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 

 
 

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 

130 48 12 11 59 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

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

včetně NS 

89 34 

 

 

 

 

 
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 
1. 

kolo 
PŘ 

2. 

kolo 
PŘ 

23-45-M/01  Dopravní prostředky 45 3 39 6 1 

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
136 20 138 28 3 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 65 1 56 15 2 

39-41-L/01  Autotronik 63 1 61 0 2 

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
117 0 86 26 2 

23-55-H/02  Karosář 30 5 35 0 1 

23-61-H/01  Autolakýrník 26 1 25 0 1 

33-59-H/01  Čalouník 3 0 0 0 0 

37-52-H/01  Železničář 0 0 0 0 0 

64-41-L/51   Podnikání 40 1 41 0 1 

celkem 525 32 481 75 13 



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     979 100,00 944 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 29 2,96 47 4,98 

Prospěli 663 67,73 812 86,02 

Neprospěli 219 22,37 85 9,00 

Nehodnoceni 62 6,33 0 0,00 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0,00 0 0,00 

Neklasifikováni 6 0,61 0 0,00 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(včetně přerušení studia) 
23 2,50 26 2,75 

 

 

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 
26 1 20 5 13 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
53 2 36 15 21 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
15 1 9 5 6 

39-41-L/01 Autotronik 30 3 23 4 7 

64-41-L/51 Podnikání 12 0 12 0 1 

Celkem 136 7 100 29 48 

Závěrečná zkouška      

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

70 3 61 6 14 

23-55-H/02  Karosář 18 0 13 5 5 

37-52-H/01  Železničář 0 0 0 0 0 

33-59-H/01 Čalouník 7 1 4 2 3 

23-61-H/01 

Autolakýrník 
13 0 9 4 6 

Celkem 108 4 87 17 28 



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. 979 78760 80,45 3311 3,38 36 26 

2. 944 67981 72,01 2341 2,48 34 17 

 

 

4.4.   Údaje o integrovaných žácích  
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Mentálně postižení 0 0 

Sluchové postižení 0  0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S více vadami 4   (3 IPV)                 1. ročník - 1 (1 IPV) 

                2. ročník - 1 

    3. ročník – 2 (2 IVP) 

S vývojovými  

poruchami učení 
43 (10 IPV) 

                1. ročník - 12 (4 IPV) 

                2. ročník - 12 (4 IPV) 

                3. ročník - 11 (2 IPV) 

                4. ročník - 8  

S vývojovými   

poruchami chování 
3   (1 IPV) 

                1. ročník -   1 (1 IPV) 

                2. ročník -   1 

                4. ročník -   1 

Autisté 
  2  (2 IPV) 

 

                2. ročník -   1 (1 IPV) 

                3. ročník -   1 (1 IPV) 

Celkem 52 (16 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. Je nainstalována schránka důvěry, na kterou byli žáci 

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

prostřednictvím třídních učitelů ve třídách.  



Se žáky 1. ročníků se výchovná poradkyně setkala osobně na začátku školního roku a 

informovala je, jak a kde mohou získat odbornou pomoc, radu nebo konzultaci. 

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

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

Výchovné poradenství na Karlovarské bylo poskytováno celkem ve 22 třídách, 

s celkovým počtem 511 žáků. 

 

Výchovné poradenství má dvě oblasti: 
 

1. Výchovnou a vzdělávací 

Pro žáky 1. ročníků jsme v letošním školním roce uspořádali na začátku září 2018 

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

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

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

 Ve spolupráci s třídními učiteli a 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. 

Uskutečnila 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 i konzultace s pedagogy, a to zejména v těch případech 

v případech, kdy se ve třídě objevily problémy kázeňského či prospěchového charakteru. 

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

péče pomocí podpůrných opatřeních, 7 žáků se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího 

plánu. Výchovná poradkyně sledovala jejich prospěch těchto žáků i dodržování doporučení 

školských poradenských zařízení pro práci s nimi.  

 Ze strany výchovné poradkyně byly poskytovány  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 pro výchovné poradce. 

 

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 byly průběžně poskytovány informace a 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.  Do všech 

čtvrtých ročníků byly rozdány 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 se výchovná poradkyně zaměří  v příštích letech: 

 

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, ale i absencí. Častým jevem je také to, že 

se žáci neumí správně učit. Cílem výchovné poradkyně je v průběhu školního roku 

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.  
 

2. Neomluvená absence 
 Výchovná poradkyně bude neustále spolupracovat s třídními učiteli, požadovat 

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

žácích, kteří mají absenci neomluvenou, Pravidelným jednáním s těmito žáky pak 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 
 
 Práce metodičky vycházela z Preventivního programu školy a plánů na školní 

rok 20018/19, s přihlédnutím k platným vyhláškám a  školnímu řádu.  

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 metodičky prevence, tak 

výchovné poradkyně, 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 4. září 2018 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 metodička navštívila a seznámila je s náplní svojí  práce. 

Vzhledem k tomu, že přibývá žáků-cizinců, metodička zjistila  a předala žákům a jejich 

rodičům kontakty míst, kde lze navštěvovat kursy českého jazyka.  

 

Ve školním roce 2018/19 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 předchozích letech. 

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

2. ročníků se uskutečnily besedy Bezpečí ženám a dívkám. Celá 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.  

Zhruba polovina tříd 1. - 3. ročníků a někteří vyučující se zapojili do pátého ročníku 

soutěže, která se koná v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. 

4. - 5. října 2018 navštívily 4 třídy se svými třídními učiteli protidrogový vlak 

Revolution Train. 

V měsíci listopadu 2018 bylo využito nabídky Plzeňských městských dopravních 

podniků. Pro dvě třídy 1. ročníků připravili pracovníci PMDP zajímavý program týkající 

se chování v hromadné dopravě. Ve spolupráci budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

Během školního roku se metodička zúčastnila dvou setkání metodiků prevence v PPP 

Plzeň. Přínosné bylo zejména setkání metodiků s pracovníky P-Centra a sdružení Ledovec, 

kde jsme řešili společný postup při řešení práce s problémovými dětmi a možnosti v realizaci 

preventivních programů. To se konalo 8. října 2018. Druhé setkání 6. února 2019 bylo 

zaměřeno na bezpečnost v online prostředí a řešení kyberšikany.  

V průběhu školního roku byla společně s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Žižkovou 

a ve spolupráci s třídními učiteli nebo vychovateli, popř. rodiči řešena řada kázeňských 

přestupků žáků, záškoláctví apod. Žáci byli zváni na výchovnou komisi, kde byly jejich 

problémy řešeny.  

 Ve škole je zajištěno předplatné časopisu Třídní učitel, z něhož lze čerpat inspiraci 

a rady pro práci s žáky. Časopis je k dispozici všem vyučujícím.   

V následujícím školním roce bude  metodička prevence nadále využívat akce  

zaměřené na témata v souladu s Preventivním programem školy dle aktuální nabídky, 

organizovat přednášky s osvědčenými lektory a zaměřovat se na další preventivní aktivity.  

 
             

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 18 tříd, z toho 12 tříd oborů vzdělání  

zakončené výučním listem, 4 třídy  oboru vzdělání zakončeném maturitní zkouškou 

Autotronik a 2 třídy nástavbového studia oboru vzdělání Podnikání.  

 

 

 

 



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 2018/19 a v souladu s náplní práce výchovného poradce zpracovanou ředitelkou 

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 s řešením studijních 

i osobních problémů.  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 tříd oborů vzdělání 

zakončených maturitní zkouškou 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 16. listopadu 2018 a             

20. března 2019. 

b) podpora inkluze, spolupráce s poradnami 

 Tato oblast práce je určena pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, kteří 

doložili zprávu z Pedagogicko-psychologické poradny. Jsou pro ně vytvářeny individuální 

vzdělávací plány a poskytována podpůrná opatření, se kterými jsou následně seznámeni 

všichni vyučující. Průběžně je sledováno plnění těchto plánů a prospěch těchto žáků. 

V letošním školním roce mělo individuální plán devět žáků a podpůrná opatření byla 

poskytována dvaceti žákům. 

Spolupráce s poradnami obsahuje podávání návrhů na vyšetření, vypracování sdělení 

školy pro integrované žáky, konzultace vhodnosti podpůrných opatření a návrhy na jejich 

doplnění u jednotlivých žáků, dále návrhy na uzpůsobení podmínek pro maturitní a závěrečné 

zkoušky a jejich odsouhlasení. V neposlední řadě je součástí vyhodnocení plánů 

a podpůrných opatření.   

  

c) podpora žáků, kteří neprospívají, mají studijní nebo výchovné problémy 

 Při neprospěchu z více předmětů jsou pozváni žáci na konzultaci, je jim nabídnuta 

pomoc, zjišťovány důvody neprospěchu a jsou motivováni k lepším výsledkům. 

 V průběhu roku vyhledávají pomoc výchovné poradkyně  žáci, kteří mají  osobní, 

rodinné či zdravotní problémy.  Těmto žákům jsou poskytovány opakované konzultace,              

popř. doporučena pomoc odborného zařízení. 

 

 



d) 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  letos nemuselo být provedeno v žádné třídě. Ostatní  negativní jevy a porušování 

školního řádu se řešilo v průběhu správních řízení. Nejvíce jich bylo z důvodu neomluvené 

absence – dvacet tři, čtyři z důvodu ničení školního majetku, ve třech případech se řešilo drzé 

a vulgární jednání vůči vyučující a vždy po jednom případu probíhala správní řízení z důvodů 

kouření, napadení spolužáka, nedovolených odchodů ze školy a projednání přestupků proti 

školnímu řádu. Celkem jde o třicet čtyři správních řízení, následovala podmíněná vyloučení 

ze studia.   

e) poradenství v oblasti dalšího vzdělávání 

Probíhá 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 zkráceném studiu. Ve všech třetích ročnících proběhly na toto téma v lednu besedy. 

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

přestupovali na jinou školu. 

Pro absolventy oborů 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. 

 

f) další vzdělávání výchovné poradkyně 

 V průběhu školního roku probíhalo další vzdělávání: 26. září 2018 seminář 

výchovných poradců zaměřený na inkluzi v Pedagogicko-psychologické poradně,                             

23. ledna 2019 také v poradně seminář na podporu nadaných žáků a cizinců a 12. dubna 2019 

seminář Jak být laskavým a efektivním učitelem. 

 

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. Metodička se zúčastnila setkání metodiků prevence v Pedagogicko-

psychologické poradně, kde byly představeny novinky v oblasti prevence, ve dnech                

9. října 2018, 6. února 2019 a 4. dubna 2019 

 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. V letošním školním roce nebyly řešeny žádné závažné 

případy v souvislosti s kouřením nebo užíváním návykových látek a ani s šikanováním 

spolužáků.  Většina učitelů včas sděluje metodičce své poznatky o rizikovém chování žáků 

a společně domlouvají vhodné způsoby řešení problémů ve spolupráci  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 s Policií ČR na téma Řidiči, 

znáš 6P?, které začínající řidiče seznámily s nejčastějšími přestupky mladých řidičů 

a příčinami dopravních nehod a zároveň zvýšily právní vědomí žáků v oblasti silničního 

provozu.   

 

 

4.5.4.  Zpráva učitele - metodika ICT– Mgr. Roberta Pecka a správce  

           sítě Ing. Jana Princla – Karlovarská 

 
Ještě před počátkem školního roku 2018/19 bylo nutné provést rozšíření pokrytí Wi-Fi 

sítí pro nově ubytované žáky na DMI, kteří jsou od letošního roku ubytovaní také v přízemí 

této budovy. Rozšíření pokrytí Wi-Fi bylo realizováno ve spolupráci s externí firmou – 

dodavatelem access pointů od firmy Ruckus, protože na této technologii běží celá Wi-Fi síť 

na naší škole. Kontroler byl využit stávající a bylo dokoupeno patřičné množství licencí pro 

tyto access pointy. Zároveň bylo rozšířeno pokrytí ještě v budově DM II, a to na 6. a 7. patře 

dvěma AP. 

Na konci kalendářního roku bylo dále nutné vysoutěžit dodavatele centrálního 

tiskového systému pro naši školu, protože stávající smlouva s firmou Konica Minolta 

skončila. Výběrové řízení vyhrála opět firma Konica Minolta, která nabídla nejnižší smluvní 

cenu a zároveň zajistila bezproblémovou kontinuitu služeb ve stávajícím tiskovém a síťovém 

prostředí. Následně byla provedena výměna klíčových a nejvytíženějších tiskových strojů 

za nové a modernější.  

V průběhu jarních prázdnin byla realizována dlouho očekávaná a plánovaná akce, 

kterou byla výměna stávajícího komunikačního serveru školy – firewall a router. Tento krok 

nám byl výrazně doporučen krajským úřadem, který zajišťuje stejné technické řešení 

firewallu na většině krajských organizací. Jedná se o next gen. firewall Sonicwall řady NSA, 

který nově nahradil většinu klíčových služeb, běžící do té doby na našem FreeBSD serveru, 

konkrétně převzal roli firewallu, routeru, DHCP serveru, a dále vytváří IPSec spojení 

do Křimického areálu školy. Síťová odezva, zejména přes tento IPSec tunel mezi areály je 

nyní mnohem lepší a stabilnější. Kromě toho umožňuje toto zařízení pokročilou filtraci 

nežádoucích stránek a monitoring provozu sítě. Zařízení bylo implementováno v obou 

areálech školy.  

Co se týká SW, o letošních letních prázdninách pak plánujeme přechod 

od antivirového systému AVG k antivirovému softwaru Eset. Na ekonomickém oddělení bylo 

nutné také implementovat nový ekonomický software Helios Fenix, stávající Jump zůstává 

zatím v provozu, protože je v něm účetnictví za uplynulé roky. Nově se ekonomická agenda 

však bude již provozovat v SW Fenix.  

 

 

 

 

 

 



U kancelářského software a operačních systémů zůstáváme u Microsoftu, v PC učebnách je 

nyní verze Office 2016, v kabinetech a kancelářích pak 2013/16, u operačního systému jsme 

v učebnách komplet přešli na Windows 10, v kancelářích pak je mix Windows 10/7 , 

v průběhu příštího školního roku pak ty stroje, kde zůstává Windows 7 (asi čtvrtina), 

povýšíme na Windows 10, vzhledem k ukončení podpory Windows 7 příští rok na jaře. 

Licence jsou řešeny jako EES, tento systém nám vyhovuje i z důvodu možnosti použití Office 

pro žáky i zaměstnance na doma + prostor 1TB pro každého na OneDrive zdarma.  

Zároveň pokračuje běžná údržba sítě a průběžná výměna starších PC a notebooků 

za novější. V učebně PC2 je nově dataprojektor a plátno. V serveru Vilík (zálohy) došlo 

k výměně diskového pole za větší. Příští rok plánujeme obměnu serveru Charon, kde běží také 

většina důležitých intranetových služeb. V průběhu roku jsme se také podíleli na technické 

podpoře a zajištění několika akcí školy, z nejpodstatnějších vybíráme např. soutěž Best in 

English, která probíhala kompletně elektronicky v učebně PC4, nebo každoroční veletrh 

fiktivních firem „Vánoční Plzeň“. Nově je také k dispozici aplikace na generování podpisů 

do e-mailů, které nyní mohou mít jednotný vzhled pro všechny zaměstnance školy.  

 

 

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

sítě Mgr. Martina Zíbara 

Školní systém Bakaláři byl pravidelně aktualizován na novější verze a byly 

instalovány aktualizace.  

O jarních prázdninách bylo předěláno zabezpečení rozhraní internetu a školy. Stávající  

FreeBSD router byl nahrazen SonicWall zařízením, veřejné servery umístěny do DMZ. 

Rychlost připojení na jednotlivé stanice je omezována pouze na Wi-Fi síti, kabelové rozvody 

jsou zatím bez omezení kapacity. SonicWall je připojený do dohledového centra. V rámci 

školní sítě jsou zapnuté filtry na nevhodný obsah a rovněž filtry na některé nebezpečné 

geolokace. 

Škola i domov mládeže jsou připojeny do akademické sítě Eduroam. Během roku 

docházelo k úpravám dle vývoje sítě. 

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

Fi sítě Eduroam. 

Většina počítačů ve školní síti již běží na některé variantě Windows 10 s průběžnými 

aktualizacemi. Během roku byly nahrazeny AVG novějšími verzemi. 

Z výběrového řízení v roce 2019 byly pořízeny nové PC, které jsou použity jako 

náhrada již nedostačující zastaralé techniky v učebnách teorie, náhradní díly na opravu nebo 

vylepšení PC a nová UPS pro servery, disky a paměti pro posílení serveru a 3D tiskárny 

(Průša i3 MK3S).  

Do nového serveru s licencí Windows Server 2016 Datacenter byly přesunuty 

a vytvořeny virtuální varianty tiskového serveru, záložního doménového řadiče a kamerového 

serveru. Další virtuální servery se budou postupně přidávat (záložní pro Bakaláře, Vault 

od Autodesku a další podle požadavků). 

KTS v emisní stanici byla nastavena podle nových pravidel pro emisní stanice. 

Podle požadavků GDPR byly upraveny některé přístupy. Během prázdnin proběhla 

výměna stávajícího antivirového řešení AVG za nové od firmy ESET. 

 

 

 

 

 



Došlo k částečné modernizaci a rozšíření kamerového systému v areálu, část 

zastaralých nevyhovujících analogových kamer byla nahrazena kvalitnějšími IP kamerami. 

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

a databázový) 

- virtualizovaný MS Windows Server 2016 Datacenter (tiskový (SafeQ), kamery, 

doménový) 

- 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 

 

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 zprostředkování aktuálních informací do výuky a propagace oborů vzdělání a 

spolupráce se zástupci OŽP, OŠ KÚ PK, plzeňskými firmami a neziskovými organizacemi. 

 

Členství v celostátním výboru KEV Praha za Plzeňský kraj 

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

zástupce Plzeňského kraje. Součástí spolupráce je propagace oborů vzdělání na národní 

úrovni. 

 

Členství v pracovní skupině Národního institutu dalšího vzdělávání Praha 

Ing. Jana Jindřichová je členem pracovní skupiny NIDV Praha. Podílí se na tvorbě standardu 

environmentálního vzdělávání ve spolupráci s MŠMT. 

 

Páté setkání koordinátorů EVVO Plzeňského kraje na SPŠ dopravní, Plzeň 

Dne 20. února 2019 se na škole uskutečnilo 5. setkání koordinátorů EVVO základních 

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

ředitelka školy. Organizaci a náplň konference zajistila koordinátorka EVVO 

Ing. Jana Jindřichová spolu s předsedkyní Klubu ekologické výchovy 

Doc. RNDr. PaedDr. Miladou Švecovou, CSc. z Přírodovědné fakulty UK Praha. Setkání se 

zúčastnili zástupci OŽP a OŠ KÚ PK a NIDV Plzeň. Učitelé byli seznámeni s možnostmi 

studia na SPŠ dopravní, Plzeň a byli jim předány informační materiály pro žáky základních 

škol. 

 

 

 

 

 



Specializační studium pro koordinátory EVVO  

Na SPŠ dopravní, Plzeň bylo v březnu 2019 zahájeno Specializační studium pro koordinátory 

EVVO Plzeňského a Karlovarského kraje. Studium zajišťuje Ing. Jana Jindřichová 

a Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. z Přírodovědné fakulty UK. Během 

jednotlivých soustředění jsou koordinátoři seznámeni s koncepcí EVVO v oborech vzdělání 

na škole. 

 

Valná hromada KEV Praha 

Ing. Jana Jindřichová se dne 7. března 2019 zúčastnila na MŠMT Praha Valné hromady 

Klubu ekologické výchovy. Informovala o programu environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty SPŠ dopravní,  Plzeň.  

 

Recyklohraní 

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní – zpětný odběr baterií a drobného elektra. Projekt 

ve škole zajišťuje Ing. Jana Jindřichová a p. Stanislav Liška, vedoucí provozu SPŠD Plzeň. 

 

Den otevřených dveří 

Ing. Jana Jindřichová zajistila organizaci Dne otevřených dveří v listopadu 2018 

a v lednu 2019 pro obor vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením na ekologii. 

 

Akce DVPP  

 

Krajská environmentální konference 

Pořadatel - Environmentální centrum IRIS a FP ZČU v Zoologické a botanické zahradě města 

Plzně, téma konference – Ochrana přírody a její formy, Člověk jako nepřítel přírody, ale i její 

ochránce - 20. září 2018. 

 

Akce s žáky 

 

Exkurze – Environmentální centrum Krsy 

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

19. září 2018 Environmentální centrum v Krsech. Žáci se zúčastnili výukového programu 

Světelné znečistění. Dále žáci navštívili vysílač Krašov, který slouží jako přírodní sluneční 

hodiny v krajině a na závěr si prohlédli historickou památku – kostel sv. Jiří v Loukové. 

 

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

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

4. října 2018 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 – Komentovaná prohlídka Lochotínského parku 

Dne 24. října 2018 se žáci třídy MEK4 oboru vzdělání Mechanizace a služby se zaměřením 

na ekologii zúčastnili komentované exkurze městskou zelení v Lochotínském parku. Odborný 

výklad poskytl pracovník Environmentálního informačního centra. Na konkrétních příkladech 

byli žáci seznámeni s mikroklimatickými, vodohospodářskými, ekonomickými, 

psychologickými, estetickými a technickými funkcemi městské zeleně, ale také jejím 

zakládáním a péčí o ní. V rámci exkurze žáci navštívili systém dešťových tůní a prohlédli si 

stromy ošetřené systémem korunních vazeb. 

Exkurze – Český hydrometeorologický ústav Plzeň 

Dne 21. listopadu 2018 navštívili žáci třídy MEK4 oboru vzdělání Mechanizace a služby 

se zaměřením na ekologii plzeňskou pobočku Českého hydrometeorologického ústavu. 

Seznámili se s činnostmi, které ČHMÚ zajišťuje v oborech hydrologie, meteorologie, 

klimatologie a ochrany čistoty ovzduší. Prohlédli si provoz měřicích a pozorovacích sítí, 

zpracování výsledků měření a přípravu regionálních předpovědí. Navštívili venkovní 

meteorologickou stanici, kde si ověřili svoje znalosti z fyziky. Všichni ocenili krásný výhled 

na město z pozorovacího stanoviště.  

 

Exkurze – Zařízení pro energetické využití odpadu – Chotíkov 

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

5. prosince 2018 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 po 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 – Čistička odpadních vod Plzeň 

Dne 13. března 2019 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. 

 

Jeden svět – filmové představení 

Dne 27. března 2019 navštívili žáci třídy MEK4 oboru vzdělání Mechanizace a služby 

se zaměřením na ekologii filmové představení Anoteho archa v rámci festivalu Jeden svět. 

 

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – exkurze pro žáky ZŠ 

Škola zorganizovala exkurze pro žáky základních škol Plzeňského kraje v rámci projektu 

„Podpora odborného vzdělávání“. Exkurze vedla PaedDr. Dagmar Pančiková  

a Ing. Jana Jindřichová. 

 

Exkurze pro žáky 31. ZŠ Plzeň do Zařízení pro energetické využití odpadu v Chotíkově 

 a firmy Ekodepon Černošín - vzdělávacího centra zaměřeného na zpracování odpadů – 

12. února 2019.  

 

Exkurze pro žáky ZŠ Chotěšov do Zařízení pro energetické využití odpadu v Chotíkově  

a environmentálního centra v Krsech – 9. dubna 2019. 



Exkurze pro žáky ZŠ Touškov do přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní, návštěva 

hradu Seeberg – 22. května 2019. 

 

4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM 

  

 

 

Lůžková kapacita DM je 819 lůžek, celkově je zde ubytováno 546 žáků a studentů, z toho je 

32 studentů z VOŠ a 35 z konzervatoře. Domovy jsou rozděleny na tři úseky, a to na 

Karlovarské 99, kde je ubytováno 378 žáků a studentů, dále ve Skrétově ulici, kde je 76 žáků, 

a v Křimicích, kde je 92 žáků. 

  

Mimo pravidelnou organizaci zájmových kroužků probíhají v průběhu celého školního roku 

další akce zaměřené na 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 ČR apod. Žáci využívají posilovnu, malou a velkou tělocvičnu (zejména na fotbal a 

florbal) a zájem je také o volné plavání.  
 

V období křesťanských svátků jsou organizována společenská posezení a před Vánoci jsme se 

zúčastnili zpívání koled na náměstí Republiky  

Žádaná jsou divadelní představení. Žáci zhlédli balet, činohru, muzikál i operu. Vše bylo 

kladně hodnoceno. 
 

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

 zvládnutí učiva střední školy 

 aktivní a smysluplné využití volného času 

 osvojení si pravidel slušného chování v kolektivu 

 předcházení konfliktům a šikaně 

 protidrogová prevence (včetně prevence kouření a alkoholismu) 

 environmentální výchova 

Nepovinné předměty Počet 

žáků 

% z celkového počtu žáků 

0 0 0,00 

Volitelné předměty Počet 

žáků 

% z celkového počtu žáků 

0 0 0,00 

Zájmové kroužky na DM Počet 

žáků 

% z celkového počtu žáků na 

DM 

Fyzika hrou 32 5,86 

Kroužek aerobiku 200 36,63 

Kroužek sálové kopané 460 84,24 

Kroužek florbalu 390 71,42 

Kroužek fyzického posilování 150 27,47 

Kroužek plavecký 410 75,09 

Kroužek divadelní 230 42,12 

Kroužky s kulturním zaměřením – kino.. 360 65,93 



Rozšiřování pedagogických vědomostí: 

Dva pracovníci se školili v akreditovaném vzdělávacím institutu v Královéhradeckém kraji. 

V průběhu školního roku se věnuje vedení školy dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

 

Technický stav a vybavenost DM: 

V letošním školním roce se podařilo vybavit novým nábytkem jedno patro na DM 

Karlovarská a jedno patro na DM v Křimicích. Pro Hokejovou akademii prošlo generální 

opravou celé jedno patro, včetně sociálního zařízení. V koupelnách na Karlovarské prolíná 

voda do zdí. Též není možná regulace tepla na radiátorech, chybí regulační ventily. Bohužel 

tento problém trvá již dlouhou dobu. 

 

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 odloučeného pracoviště                          

Plzeň-Křimice 

IROP 5.314.715,00 Kč           

4.7.5. Škoda Auto MŠMT  

4.7.6. Mladý technik – stavebnice Merkur KÚ PK 20.000,00 Kč            

4.7.7. Podpora odborného vzdělávání v PK MŠMT 5.301.060,00 Kč 

 

 

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. 

 

4.7.6.  Projekt "Mladý technik – stavebnice Merkur"  

 
Projekt patřil do aktivit vyhlašovaných PK na podporu technického vzdělávání mládeže 

Plzeňského kraje. Žáci ze základní školy navštěvovali kroužek konaný na naší škole 

od 1. října 2018 do 29. března 2019.  

 

 

 



Cílem kroužku bylo osvojení si základních motorických dovedností z oblasti konstrukce 

jednoduchých mechanických a elektronických modelů. Žáci si nejprve postavili jednoduché 

modely ze stavebnice Merkur, poté přidávali jednoduchou elektroniku a tvořili pokročilejší 

modely. 

 

4.7.7. Projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 
 

Realizace projektu je plánována od 1. ledna 2018 - 31. prosince 2020. Cílem je zvýšit 

motivaci žáků naší školy a základních škol v Plzeňském kraji ke studiu technických oborů 

vzdělání prostřednictvím volnočasových aktivit - kroužků, projektových dní pro žáky ZŠ se 

zaměřením na vyučované obory vzdělávání na naší škole a odborných exkurzí pro žáky                  

ZŠ a SŠ. Projekt také umožní modernizaci vybavení školy - především v oblasti                           

diagnostiky automobilů (nakoupeno zařízení za cca 428.000 Kč) a ICT pro další aktivity                                          

za cca 242.000 Kč.  

Po rekonstrukci učebny bude nově zřízena fyzikální laboratoř - již zakoupen nábytek i 

odborné pomůcky na výuku i práci v kroužku. Během školního roku 2018/19 probíhalo                  

10 kroužků - pro žáky ZŠ - Autodráhové modely, Stavebnice aut, dronů a robotů, Ekologie 

prakticky a zábavně a pro žáky SŠ - Fyzikální a Elektrotechnický kroužek, krouže Robotiky, 

Moderních technologií, Matematických výpočtů, Diagnostika aut prakticky a Čtenářský klub. 

Uskutečnilo se 5 projektových dní a 16 exkurzí s odborným zaměřením. Z projektu byla 

financována i účast na Robotické soutěži (podpora hejtmana PK) - družstvo ZŠ i SŠ. 

  Plán na příští školní rok: 10 kroužků a další odborné exkurze a projektové dny -                      

pro žáky    SPŠ dopravní, Plzeň i 6 partnerských základních škol. 

Přínos mimoškolních aktivit: nárůst zájmu žáků ZŠ o studium na SPŠ dopravní, Plzeň                        

u partnerských škol o průměrně 25 %. 

 

 

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 naše škola 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.  

Naše škola tradičně spolupracuje s Úřadem práce, který pořádá  pro žáky besedy. 

Cílem je bezproblémové uplatnění absolventů školy na trhu práce, ale i zajištění 

informovanosti žáků základních škol o možnostech studia na naší škole.  Škola spolupracuje 

zejména s oddělením pro poradenství. Tato spolupráce je významná 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 21. února 2019  v salonku školy. Počtem „sočkařů“ byl tento 

ročník nejpočetnější. Tohoto kola se zúčastnilo osmnáct žáků, kteří prezentovali své práce 

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

Silniční doprava a Letecká doprava. Školní kolo SOČ bylo ve znamení prací, které potom žáci 

prezentovali formou obhajoby u maturitní zkoušky.  

Do okresního kola postoupilo se svými pracemi pět žáků. Z okresního kola byli do 

krajského nominováni dva žáci. Velkým úspěchem bylo, že se umístili se na 1. a 2. místě. 

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. 

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

svou práci prezentovali, 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  Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  
 

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

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

podle  § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

 



Místo kontroly: 

Domov mládeže při SPŠ dopravní, Plzeň, Průkopníků 290, Plzeň-Křimice 

 

Kontrolní zjištění: 

Některé prostory jsou vybaveny velmi opotřebovaným nábytkem, podlahové plochy jsou 

velmi opotřebované, tím jsou hůře čistitelné, což je v rozporu s ustanovením § 7 odst. 1 

zákona č. 258/2000 Sb. a ve spojení s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Dále není 

odpovídající malba, byly zjištěny špinavé skvrny na stěnách, což je v rozporu s ustanovením 

§ 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. A § 22 písm. g vyhlášky č. 410/2005 Sb. V pokoji byly 

nalezeny také pavučiny s živými pavouky. V některých pokojích chybí polohovatelná místní 

osvětlení, v prostoru záchodu byla zaznamenána i vlhkost. Dle požadavku § 7 odst. 1 zákona 

č. 258/2000 Sb. a § 22 písm. h vyhlášky č. 410/2005 Sb. Musí být pravidelně prováděna 

údržba nuceného větrání nebo klimatizace a čištění vzduchotechnického zařízení podle 

návodu výrobce nebo dodavatele. 

 

Závěr: 

Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla podána dne 25. září 2018 Krajské hygienické 

stanici Plzeňského kraje. 

 

5.2. Výsledek kontroly (dohlídky) pracoviště v rámci poskytování 

pracovně - lékařských služeb 

 

Dne 26. října 2018 provedla MUDr. Markéta Kourová  dohlídku pracoviště.   

 

Místo dohlídky: 

Domov mládeže při SPŠ dopravní, Plzeň, Průkopníků 290, Plzeň – Křimice. 

 

Kontrolní zjištění: 

Dohlídkou nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

 

5.3. Výsledek kontroly  Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  
 

Dne 17. prosince 2018 byla zaměstnanci Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje                     

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

podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

                        

Místo kontroly: 

Domov mládeže při SPŠ dopravní, Plzeň, Skrétova 29, Plzeň  

 

Kontrolní zjištění: 

Státním zdravotním dozorem nebyly zjištěny vážnější  nedostatky. Byla zjištěn mastná skvrna 

s odlupující se malbou na stěně jednoho pokoje, v chladicích zařízeních kuchyněk nalezena 

čerstvá vejce a v jedné kuchyňce opotřebované nádobí.  

 

 

 

 



 

Závěr: 

Písemná zpráva o odstranění nedostatků byla podána dne 20. prosince 2018 Krajské 

hygienické stanici Plzeňského kraje. 

 

 

5.4. Výsledek následné veřejnoprávní kontroly Krajského úřadu 

Plzeňského kraje 

 
V období  od 21. ledna 2019 do 31. ledna 2019 byla zaměstnanci Plzeňského kraje 

zařazenými do KÚPK, odboru ekonomického, 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 

a § 2 zákona č. 255/2012 Sb.,  o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Místo kontroly: 

SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99 – sídlo příspěvkové organizace 

  

Předmět kontroly: 

 přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

 dodržování příslušných Směrnic RPK o zadávání veřejných zakázek, s ohledem 

na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným Směrnicemi 

a platnou právní úpravou 

 dodržování povinností vyplývající ze zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kontrolované období: 

Rok 2017-2018 

 

Kontrolní zjištění: 

Nedostatky uvedené v protokolu č. j.: PK-EK/2376/17 se neopakovaly a byly napraveny, 

pouze nedostatky při přezkušování účetních dokladů (příjmy za servisní práce nebyly 

odváděny v souladu s vnitřní směrnicí organizace) a nedostatky v oblasti pokladních dokladů 

(servis práce Křimice, vyplácení odměn žákům) byly napraveny částečně – Směrnice bude 

aktualizována. 

 

Závěr: 

Souhrn zjištěných nedostatků 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření byly 

napraveny, popřípadě se neopakovaly, s výjimkou nedostatku u odvodu příjmů za servisní 

práce, bude řešeno úpravou směrnice v roce 2019 stejně jako oblast odsouhlasení pohledávek. 

Při kontrole uveřejňování v registru smluv bylo zjištěno, že u některých smluv nebyla 

dodržena lhůta pro jejich zveřejnění 30 dnů podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 

 

 

 

 

 

 



 

5.5. Výsledek kontroly České inspekce životního prostředí 
 

Dne 31. ledna 2019 byla zaměstnanci České inspekce životního prostředí provedena kontrola 

na základě ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů a procesně se řídícím zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolním řádem), nestanoví-li jiný právní předpis jinak.  

 

Místo kontroly: 

Okolí Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň  

 

Předmět kontroly: 

Dodržování právních předpisů na úseku ochrany přírody a krajiny, konkrétně na ochranu 

dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 1274/14 a p. č. 1274/28 v k. ú. Bolevec 

 

Kontrolní zjištění: 

Dne 15. ledna 2019 provedla ČIŽP místní šetření v okolí SPŠ dopravní, Karlovarská 99, 

Plzeň. Před vstupem do SPŠD zjistila ČIŽP plošné kácení dřevin. Jednalo se celkem o tři 

místa, na nichž bylo provedeno kácení. Dle emailové zprávy z ÚMO 1 ze dne 16. ledna 2019 

nebylo kácení dřevin na výše uvedených pozemcích ze strany SPŠ dopravní, Plzeň požádáno. 

 

Závěr: 

Souhrn zjištěných nedostatků 

Zjištěné skutečnosti považuje ČIŽP za porušení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, neboť dřeviny jsou dle tohoto ustanovení chráněny proti ničení. 

Za přestupek dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c)  byla uložena pokuta v příkazním blokovém 

řízení. 

 

 

5.6. Výsledek kontroly Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
 

Dne 20. března 2019 byla vrchním inspektorem PO provedena kontrola na základě ustanovení 

§ 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1995 Sb.,                          

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst.1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. A §1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 

Sb. O kontrole (kontrolní řád), ve znění  zákona č. 183/2017 Sb. 

  

Místo kontroly: 

Domov mládeže, Skrétova 29, 323 00 Plzeň 

Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: společné prostory domova mládeže 

 

Předmět kontroly: 

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně: 

§ 4  - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

§ 5 -  povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 6 - povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 15 – dokumentace požární ochrany 

a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. 

 



Kontrolní zjištění: 

 

Souhrn zjištěných nedostatků 

A. Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí a ověření jeho 

správnosti -  právnická osoba provedla písemně začlenění provozovaných činností podle 

míry požárního nebezpečí podle § 4 zákona o požární ochraně do kategorie činností se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Jako nedostatek v předložené dokumentaci bylo 

shledáno, že zde nebylo uvedeno jméno a odborná způsobilost zpracovatele, tím nebyla 

dodržena povinnost uvedená v § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti                

na § 40 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. 

B. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – bez závad 

C. Požární kniha – bez závad 

D. Provádění preventivních požárních prohlídek – bez závad 

E. Požární řád – bez závad 

F. Požární poplachové směrnice – jako nedostatek bylo shledáno, že zde nebylo uvedeno 

jméno a odborná způsobilost zpracovatele, tím nebyla dodržena povinnost uvedená                        

v § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 40 odst. 2 vyhlášky o požární 

prevenci. 

G. Požární evakuační plán – bez závad 

H. Hasicí přístroje – bez závad 

I. Požárně bezpečnostní zařízení – bez závad 

J. Zařízení elektrické požární signalizace – bez závad 

K. Zařízení přetlakové ventilace – bez závad 

L. Nouzové osvětlení – bez závad 

M. Zařízení pro zásobování požární vodou – bez závad 

N. Požární dveře a funkční vybavení dveří – bez závad 

O. Elektrické zařízení – bez závad 

 

Závěr: 

Odstranění nedostatků z protokolu o kontrole č. j. HSPM – 1125-2/2019 ÚPP bylo odesláno 

datovou schránkou dne 2. května 2019 a nedostatky byly odstraněny. 

 

 

5.7. Výsledek z následné dohlídky spisové služby  

 
Dne 15. května 2019 byla odbornou archivářkou Magistrátu města Plzně, Úřad správních 

agend, odbor Archiv města Plzně provedena dohlídka spisové služby jako následná kontrola 

splnění požadavků z dohlídky 4. 3. 2016, č. j. MMP/055149/16. 

  

Místo kontroly: 

Okolí Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň  

 

Předmět kontroly: 

Ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech 

výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 



 

Kontrolní zjištění: 

Spisový a skartační řád, účinnost od 11. února 2016 – doporučuje se jeho revize vzhledem 

k implementaci nařízení GDPR a elDAS a příloha č. 6 – Spisový a skartační plán (nutné 

sjednocení s ESSL). 

Vedení spisové služby – zjištěny určité nesrovnalosti u dvou spisů, kdy jeden z nich byl 

uzavřen dodatečně a v případě druhého spisu byl zjištěn rozpor mezi znakem dle spisového 

a skartačního plánu školy a znakem v ESSL. 

 

Závěr: 

Navrhovaná doporučení 

Do konce roku sjednotit spisový a skartační plán ve Spisovém řádu školy a ESSL GalateA, 

provést revizi jeho obsahu podle poskytnutého vzoru. Pokračovat v uzavírání vyřízených 

dokumentů a spisů ihned po vyřízení, následně v lednu provést ztvárnění sestavy Podací deník 

v modulu Spisovna SPŠD, provádět třídění dokumentů podle obsahu a spisového plánu 

v ESSL shodně s tříděním „papírových dokumentů“ podle agend s přidělením spisového 

a skartačního znaku, provádět skartační řízení v pravidelných intervalech, aby nedocházelo 

k hromadění dokumentů s prošlou skartační lhůtou (zejména s ohledem na GDPR). 

 

 

5.8. Výsledek kontroly Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
 

Dne 15. května 2019 byla vrchním inspektorem PO provedena kontrola na základě ustanovení 

§ 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1995 Sb.,            

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst.1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. A §1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 

Sb. O kontrole (kontrolní řád), ve znění  zákona č. 183/2017 Sb. 

  

Místo kontroly: 

Domov mládeže II, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

Kontrolovaná pracoviště nebo prostory : společné prostory, zásahová cesta  

 

Předmět kontroly: 

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně: 

§ 4  - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

§ 5 -  povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 6 - povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 15 – dokumentace požární ochrany 

a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. 

 

V objektu byl dne 12. květns 2019 nahlášen požár. Plamenným hořením a termickou 

degradaci došlo k zasažení dveří do kuchyňky a venkovní zdi budovy. Zplodiny hoření 

zasáhly prostory schodiště a chodeb. Dne 12. května 2019 byly vyšetřovatelem požáru 

učiněny úkony předcházející kontrole – byla pořízena fotodokumentace. 

 

 

 

 

 



 

Kontrolní zjištění: 

 

Souhrn zjištěných nedostatků 

A. Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí a ověření jeho 

správnosti – bez závad 

B. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – bez závad 

C. Požární kniha – bez závad 

D. Provádění preventivních požárních prohlídek – bez závad 

E. Požární řád – bez závad 

F. Požární poplachové směrnice – jako nedostatek bylo shledáno, že zde nebylo uvedeno 

jméno a odborná způsobilost zpracovatele, tím nebyla dodržena povinnost uvedená v § 15 

odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 40 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. 

G. Požární evakuační plán – bez závad 

H. Hasicí přístroje – prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů, jejich umístění 

na viditelném místě, zavěšení a zajištění proti pádu. Nedostatky: doklady, informace 

prokazující skutečnou půdorysnou plochu podlaží nebyly předloženy – nutné pro 

posouzení počtu hasicích přístrojů. Tím nebyla dodržena povinnost stanovená v § 5 odst. 1 

písm. f) zákona o požární ochraně. Dalším nedostatkem bylo zjištění, že na každém podlaží 

byl umístěn pouze jeden hasicí přístroj. Dle kvalifikovaného odhadu kontrolního orgánu a 

za pomoci měření plochy na veřejně přístupných internetových stránkách půdorysná 

plocha překračuje 450 m2 . počet hasicích přístrojů umístěných na jednotlivých podlažích 

v Domově mládeže II neodpovídal požadavkům stanoveným § 2 odst. 5 vyhlášky o požární 

prevenci.  

I. Tlačítkové hlásiče – bez závad 

J. Zařízení přetlakové ventilace – bez závad 

K. Nouzové osvětlení – bez závad 

L. Zařízení pro zásobování požární vodou – bez závad 

M. Nezavodněné požární potrubí – bez závad 

N. Fyzickou kontrolou činností na uvedených pracovištích -  byly zjištěny nedostatky: 

zařízení pro zásobování požární vodou v 7. NP nebylo v době požáru volně přístupné, bylo 

zastavěné stojany na odpad, čímž nebyly vytvořeny podmínky pro hašení požáru a                     

pro záchranné práce, použitelnost vnitřních zásahových cest nebyla zajištěna – dveře ústící 

do zásahových cest a vně ně na všech NP nebyly volně průchodné a jednotlivá podlaží 

objektu nebyla číselně označena 

 

Závěr: 

Písemnou zprávu o odstranění nedostatků dle § 10 odst. 2 kontrolního řádu je kontrolovaná 

osoba povinna dodat do 10. června 2019. Tato zpráva byla dodána v písemné formě dopisem 

ze dne 5. června 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. prosince 2005. 

 

Složení ŠR od 17. října 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  

  

V listopadu 2018 proběhly doplňovací volby do Školské rady SPŠ dopravní, Plzeň, a 

to z důvodu ukončení studia zástupce žáků ve školské radě Serhii Tymoshchuka. Novým 

zástupcem žáků byla zvolena Kateřina Rubášová ze třídy PG2B (obor vzdělání Provoz a 

ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika). 

Školská rada se ve školním roce 2018/19 sešla celkem dvakrát. První zasedání 

proběhlo 16. října 2018. 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 2018/19. Ing. Irena Nováková, ředitelka školy, informovala 

přítomné o svých záměrech a vedoucí ekonomického oddělení paní Ing. Bc. Jana Slámová 

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

bodům vyjadřovali v závěrečné diskuzi. Všechny body programu byly splněny, dokumenty 

schváleny. 

Druhé setkání školské rady se uskutečnilo 5. března 2019. Na programu bylo 

seznámení členů školské rady s přípravami, průběhem a pravidly hodnocení profilových částí 

maturitních zkoušek oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou a závěrečných zkoušek 

oborů vzdělání zakončených výučním listem. Dále pak schválení případných změn Školního 

řádu, Koncepce záměrů rozvoje školy a Zprávy o hospodaření školy a rozpočtu. 

Ing. Bc. Jana Slámová, ekonomka školy, připravila pro školskou radu podklady týkající se 

hospodaření školy, s nimiž školskou radu seznámila její předsedkyně. Členové školské rady  

k jednotlivým bodům průběžně diskutovali. V závěrečné diskusi se hovořilo i o otázkách 

 přijímání žáků, stávajícím počtu přihlášených, připravovaných opravách a projektech. 

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:   Renata Šilhánková 

   Zapisovatel:   Jaroslava Frančíková 

   Třídní důvěrníci 

 
 

 Členové SRPŠ se sešli 13. listopadu  2018 a 2. dubna 2019. Projednali stav účtu 

sdružení a schválili příspěvky na soutěže ve výši 22.600 Kč a 7.616 Kč na odměny žákům, 

kteří prospěli ve 2. pololetí školní roku 2018/19 s vyznamenáním. Dále přiznali finanční 

příspěvek škole ve výši 205.700 Kč na nákup 25 tabletů pro výuku jazyků v jazykové učebně 

B08. 

 

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 2016 Datacenter - serverový operační 

systém Křimice 

Windows Server 2008 - serverový operační systém 

Karlovarská – Domovy mládeže 

FreeBSD – poštovní server + router 
 

KANCELÁŘSKÝ SW – licence EES  
MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 365 – v rámci EES pro studenty a učitele  
 

ANTIVIROVÝ SW 
Eset Endpoint Antivirus, 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 Inventor 2016 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2015 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2016 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení  

Autodesk 3ds Max 2019 – CAD systém pro 3D 

modelování 

Autodesk TinkerCAD – CAD systém pro 3D modelování 

Ultimaker Cura – program pro přípravu modelů pro 3D 

tisk 

Geogebra – výukový program pro matematiku 

HotPotatoes – tvorba interaktivních cvičení 

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  

FREE Digital Signage – program pro tvorbu prezentací a 

jejich promítání 

AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW                                  

PRO ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW pro školy 

JUMP - účetnictví pro EKO úsek školy 

Fenix - účetnictví pro EKO úsek školy 

AdmWin – program pro servis vozidel, skladové 

účetnictví a mzdy  

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

Abra - program pro agendu odborové organizace školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Legislativa školy - zákony týkající se školství - vedení 

školy 

Účetní poradce - 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) 

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 
 

 Ve školním roce 2018/19 byla jako obvykle realizována stěžejní část praktického 

vyučování, odborného výcviku a praxe žáků v dílnách školy v areálu Plzeň-Křimice, část 

praktické výuky též na pracovišti školy v areálu Karlovarská 99. Pracoviště smluvních 

odborných firem, u kterých je zaručena výuka na co nejvyšší úrovni, představují další 

možnosti. V některých případech je praxe podporována ze strany firmy zajímavými projekty 

s mnoha motivačními složkami. Jednou z nich je např. firma Porsche ČR, před spuštěním je 

projekt na podporu odborného růstu žáků s firmou Mercedes-Benz Vans Česká republika,               

s. r. o. Odborný výcvik všech vyučovaných tříletých oborů vzdělání, tedy Mechanik opravář 

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

Autotronik probíhal již tradičně v Křimicích, kde byla realizována též praktická výuka 

některých oborů, kterou nelze z kapacitních důvodů provádět v areálu školy na Karlovarské. 

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

absolvovali žáci  na smluvních pracovištích Českých drah, a. s.. Výuku na školních 

pracovištích prováděli učitelé odborné praxe a odborného výcviku, na smluvních pracovištích 

pečlivě vybraní odborní instruktoři. 
        Významným měřítkem úrovně znalostí a dovedností žáků jsou různé soutěže pro školy 

vyučující auto-obory. Je to již tradiční Autoopravář junior. Krajské kolo v kategorii Mechanik 

opravář motorových vozidel bylo opět pořádáno naší školou. Účast přijaly SOŠ a SOU 

Sušice, SŠ Kralovice, SŠ Rokycany, SOŠ a SOU Horšovský Týn a SPŠ Klatovy. První dvě 

příčky obsadili žáci naší školy, bodový náskok před třetím v pořadí ale nebyl takový, aby 

Plzeňský kraj v celostátním finále mohli reprezentovat oba. Proto postoupil jako krajský vítěz 

žák naší školy, druhým postupujícím se stal reprezentant SPŠ Klatovy. V Mladé Boleslavi, 

na půdě Service Training Center Škoda Auto v Kosmonosech, měla naše škola zástupce též 

v oborech Autotronik, Autolakýrník a Karosář. V konkurenci nejlepších žáků ze všech krajů 

České republiky a Hlavního města Prahy dosáhla škola historicky dosud nejlepšího umístění. 

V oboru Karosář stanul na příčce nejvyšší žák SPŠ dopravní, Plzeň,  reprezentant oboru 

Mechanik opravář motorových vozidel v podobě druhého místa dokreslil vynikající úspěch 

naší školy a Plzeňského kraje. Soutěž je sponzorsky bohatě dotována - vzhledem k umístění 

získala škola mimo jiné dva motory, dvě převodovky a výukový automobil. 

 



        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. Moderní polygon v Hradci Králové nebyl letos pro naše barvy 

tak úspěšný jako minulý školní rok, nicméně 10. místo v těžké konkurenci všech krajů 

a Prahy nelze vnímat jako neúspěch.  

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

úspěšnou reprezentaci družstva našich čalouníků, konanou za účasti veřejnosti na výstavišti 

v Brně, rovněž na celostátní úrovni.       

        Pátému ročníku Kempu automechaniků, pořádanému pro nejlepší žáky oboru vzdělání  

Mechanik opravář motorových vozidel ze všech škol našeho kraje v rámci projektu Podpora 

talentovaných žáků v Plzeňském kraji, byly i tentokrát celý týden domovem prostory školy 

a dílen v Křimicích. Letošní téma znělo „Prvky aktivní bezpečnosti vozidel ve vztahu k jejich 

podvozkům“. Zkušení interní a externí instruktoři pro žáky připravili tradičně bohatý odborný 

i doprovodný program, který byl většinou účastníků velmi pozitivně hodnocen.   

         Pravidelnými odbornými školeními nabízenými firmami Bosch a Scania, jsou rozvíjeny  

znalosti pedagogických pracovníků. Pokračuje též spolupráce se Západočeskou univerzitou, 

RHK PK (transformovanou během roku na Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském 

kraji) a členství v Klastru mechatronika. Samozřejmostí je spolupráce s celou řadou servisů 

a firem z oblasti automobilové a železniční dopravy a přepravy. Důležitým počinem a zároveň 

důkazem rozvíjející se spolupráce s firmami bylo založení Poradního sboru ředitelky školy 

v segmentu auto-oborů, s cílem nadále a intenzivně spolupracovat na zkvalitňování výuky 

nejen v oblasti praxe, ale i teorie. Po ročním působení tohoto orgánu lze konstatovat, že svými 

podněty přispěl k novému pohledu na některé otázky týkající se praxe a jejich řešení.  

         Významným mezníkem v oblasti výuky se stal projekt „Modernizace učeben odborných 

předmětů v areálu SPŠ dopravní Plzeň–Křimice“, v rámci kterého byla vybudována učebna 

základního měření a především, v reakci na  vývojové trendy v automobilové dopravě, dílna 

elektromobility. Spolu s elektromobilem Kia Soul EV 18 tvoří jedinečný výukový celek. 

Tento vůz je zároveň využíván při prezentačních akcích, s cílem představit školu jako instituci 

zaměřenou ve výchově mladé generace na šetrnost k životnímu prostředí. Při slavnostním 

otevření dne  2. října 2018 za účasti významných představitelů Kraje a Hospodářské komory 

jsme mohli hrdě konstatovat, že jsme se stali první školou v ČR, která k dané problematice 

přistoupila takto komplexně. Ovšem rovněž elektromobily Tesla či Nissan díky spolupráci 

s elektromobilními asociacemi (škola je členem ASEP) tvoří již druhým rokem nedílnou 

součást Dnů otevřených dveří, kdy příchozí využívají možnosti - povětšinou poprvé v životě – 

usednout za volant zmíněných značek. V souvislosti s modernizací je třeba zmínit též instalaci 

nových zdviží včetně moderní válcové zkušebny brzd s možností měření automobilů 4 x 4. 

Prezentační akce, pořádané v regionu s cílem přiblížit naši školu žákům základních škol 

i veřejnosti byly úsekem praktické výuky aktivně podpořeny. Jmenujme např. uspořádání Dne 

čisté mobility Plzeňského kraje 11. května 2019 v Plzni na náměstí Republiky, kde byla naše 

škola hlavním pořadatelem (škálou představených značek elektromobilů s možností 

zkušebních jízd, elektro-kol, dobíjecích stanic a kulturním programem se jednalo o dosud 

největší akci svého druhu v ČR), prezentaci školy na nádvoří KÚ nebo tzv. Veletrhy 

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

Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Plzni. Všechny tyto aktivity přispívají k trvalému 

zájmu o naši školu a námi nabízené obory. Přes časovou, organizační i finanční náročnost se 

bude úsek na těchto akcích podílet i ve školním roce 2019/20.  

 

 

 

 



6.5.       Úsek teoretické výuky 

 

6.5.1.    Zprávy PK – Karlovarská 

 

6.5.1.1. Zpráva předmětové komise humanitních předmětů a tělesné 

výchovy  

 
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, PaedDr. Alfréd 

Pinker, Mgr. Bohumila Pytlíková, Mgr. Hana Žižková 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

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

Právní nauka, Tělesná  výchova 

 

Setkání členů PK se uskutečňovala aktuálně během celého školního roku (30. srpna 2018,              

28. listopadu 2018, 4. června 2019). 

 

Činnost předmětové komise:  

 

1. Projekty  

Členové komise se zapojili do projektu Šablony. Mgr. Daniela Bártíková, 

Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Bohumila Pytlíková se zúčastnily 8. října 2018 a  5. listopadu 

2018 seminářů Rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ. Tento kurz připravil NIDV Plzeň 

pro učitele naší školy. Mgr. Bohumila Pytlíková byla na semináři Vybraní autoři současné 

světové literatury. 12. prosince 2018 se Mgr. Daniela Bártíková zúčastnila semináře KCVJŠ 

Sebepoznání k rozvoji osobnosti a 18. března 2019 Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo 

konflikty začnou ovládat jeho. Členové komise na schůzkách předmětové komise informovali 

své kolegy o obsahu všech seminářů. Mgr. Gabriela Buchtová, Mgr. Jiří Dlabač a                         

Mgr. Bohumila Pytlíková doučovali český jazyk a literaturu žáky, kteří byli ohroženi školním 

neúspěchem. 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

Školní kolo se uskutečnilo v listopadu 2018. Na organizaci školního kola se podílely                  

Mgr. Daniela Bártíková a Mgr. Bohumila Pytlíková, která vyhodnotila veškeré práce. Také 

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

z Karlovarské i Křimic. Dva vítězové školního kola postoupili v únoru 2019. 

 

3. Poznávací exkurze 

Třídy PSD1 a DP1 navštívily s Mgr. Bohumilou Pytlíkovou Studijní a vědeckou 

knihovnu v Plzni. Součástí exkurze byla prohlídka starých tisků. 4.října 2018 Mgr. Daniela 

Bártíková a Mgr. Gabriela Buchtová byly se svými třídami na protidrogové preventivní akci 

REVOLUTION TRAIN.  



Vyučující TEV připravili pro žáky odbornou exkurzi do Herzogenaurachu 

a Norimberka. Mgr. Gabriela Buchtová jela se svými žáky na Autosalon do Ženevy a v 

květnu 2019 se třídou PLD 3 do Národního technického muzea a na Vyšehrad. Třída 

PLD1 se podívala 28. března 2019 do Potravinové banky v Plzni a seznámila se s jejím 

cílem a fungováním (exkurzi vedla Mgr. Daniela Bártíková). 

 

4. Soutěže a sportovní turnaje 
 V červnu 2019 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Helena Freiová uskutečnily pro žáky 

8. 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. Mgr. Helena Freiová připravovala žáka ze třídy 

PLD4 na 2. kolo literární soutěže „Stalo se ve 20. století“. Mgr. Dlabač vedl 3 žáky ze tříd 

PLD1, MPP2, PSD4 při vypracování příspěvků do 18. ročníku Soutěže o cenu Filipa 

Venclíka. 

Vyučující Tělesné výchovy zapojili své žáky do mnoha sportovních turnajů. I když 

žáci naší školy na fotbalových kláních obsadili přední místa, na výrazný úspěch zatím 

nedosáhli. Zato ve Středoškolské futsalové lize se po několika letech žáci probojovali                     

do 3. kola. V regionálním finále jsme skončili druzí. Fotbalové a futsalové soutěže zajišťoval 

PaedDr. Alfréd Pinker. Doprovod žáků na futsalový turnaj vykonala Mgr. Gabriela Buchtová. 

Větší úspěch byl také zaznamenán ve florbale. V okresních a krajských kolech se účastníci                  

z naší školy dostali na přední příčky. Žáci se rovněž zapojili do turnajů basketbalových.                  

Do okresního kola bylo vytvořeno družstvo dívek i hochů. Velkou smůlu mělo chlapecké 

družstvo házenkářů. Žáci se utkali ve skupině s favoritem soutěže a do dalších kol 

nepostoupili. Velký úspěch zažili naši hráči badmintonu. Po vítězství v krajském kole 

postoupili do republikového finále. Zde žáci vybojovali 5. místo. Pochvala patří všem dívkám 

a chlapcům, kteří běželi juniorský maraton. Všechny sportovní akce zajišťovali                           

PaedDr. Alfréd Pinker a Mgr. Hana Žižková. 

 

5. Další vzdělávání učitelů 

 Mgr. Bohumila Pytlíková byla na semináři Čtenářská gramotnost v rámci projektu 

Plzeňského kraje. Mgr. Daniela Bártíková a Mgr. Jiří Dlabač 12. dubna 2019 navštívili 

zajímavou přednášku Mgr. Veselé Jak být laskavým a efektivním učitelem. Hlavním 

tématem ale byla činnost třídního učitele. Mgr. Jiří Dlabač navštívil setkání pedagogů, které 

mělo za cíl seznámit učitele s tím, jak uvést středoškolské studenty do filozofie. 

 

6. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise se podíleli na Dni otevřených dveří v listopadu 2018 a v lednu 

2019. 

 

7. Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová se v září 2018 podílela organizací a pedagogickým dozorem  

na adaptačním  kurzu 1. ročníků. Kurzu se zúčastnila se svou třídou 

Mgr. Daniela Bártíková. Již tradičně byl připraven pro zájemce z řad žáků lyžařský kurz. 

Tentokrát se uskutečnil ve dvou termínech a organizaci zajišťovala Mgr. Hana Žižková. Ta 

také připravila na červen 2019 sportovně turistický kurz pro žáky 3. ročníků. Kurzu se 

zúčastnila i Mgr. Gabriela Buchtová. 

 

 

 

 



8. Maturitní zkoušky  
Všichni vyučující ČJL byli zkoušejícími nebo přísedícími u ústní maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury. Také připravovali žáky, kteří k maturitní zkoušce půjdou až 

v září 2019. 

 

9. Prezentace školy 

 Mgr. Gabriela Buchtová vede oficiální facebookové a instagramové stránky školy. 

Současně zajišťuje fotodokumentaci některých školních akcí a vedla prezentaci školy 

na výstavě škol v Tachově v listopadu 2018. 

 

10. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 
 V tomto školním roce poprvé škola uskutečnila pro žáky ZŠ přípravné kurzy 

k přijímacím zkouškám. Kurzy českého jazyka byly tři, vedla je Mgr. Gabriela Buchtová 

a Mgr. Bohumila Pytlíková a byly hodnoceny velice kladně. 

 

11. Přednášky, semináře, kulturní akce pro žáky školy 

 V letošním školním roce se naší předmětové komisi osvědčilo zakoupení předplatného 

pro žáky do Divadla J. K. Tyla. Žáci navštívili 4 divadelní představení. Třída PLD1 zhlédla 

také filmové představení Bohemian Rhapsody. 30. října 2018 se konala v prostorách školy 

pro 4 třídy přednáška na téma Konec 1. světové války a úloha 35. pěšího pluku. 

V prosinci 2018 třída PLD3 byla na přednášce "Agrese Ruské federace na východní 

hranici EU", přednášku vedl generálmajor Karel Randák. 8. a 9. ledna 2019 Mgr. Daniela 

Bártíková zorganizovala pro tři třídy 4. ročníků  kurz Eurocentra Plzeň. Setkání bylo 

zaměřeno na financování EU.  

Mgr. Gabriela Buchtová stále vede školní čtenářský klub a spolupracuje se žáky na 

vydávání školního časopisu Kalamář. Ve dnech 12. a 13. února 2019 se žáci 3. ročníků 

zúčastnili dvouhodinových interaktivních seminářů z oblasti mediální gramotnosti, které 

byly realizovány v rámci projektu Šablony a které vedla Mgr. Věra Zilvarová. Žáci měli 

možnost nahlédnout do světa médií. Získali přehled o mediální mapě, využívaných zdrojích. 

Přínosem pro ně byla práce s textem, kdy bylo důležité porozumět sdělení, uvědomit si 

případnou manipulaci, dokázat posoudit objektivnost. Mohli si vyzkoušet práci redaktora či 

manažera. 29. dubna 2019 dvě třídy 3. ročníků byly na přednášce Průmysl lži aneb válka 

o mozek pana Nováka. Novinářka paní Alexandra Alvarová se zabývá politickou 

propagandou, manipulací a dezinformační válkou. Toto aktuální téma bylo doplněním výuky 

politologie v rámci předmětu Občanská nauka. 3. května 2019 třídy PLD1 a DP 1 navštívily 

besedu s válečnými veterány v Měšťanské Besedě. Mgr. Daniela Bártíková byla se třídou 

PLD1 na filmové produkci Plast ve vodě. Film byl promítán v rámci EKOFILMU 2019 a 

byl spojen s besedou hydrologa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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. Soňa Krausová, 

Mgr. Pavlína Lindová, PaedDr. Dagmar Pančíková, Mgr. Ilona 

Prokopcová,  Mgr. Romana Říhová,  Mgr. Yvona Špetová 

 

Za práce komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

 Předmětová komise sdružovala učitele Anglického, Německého a Ruského jazyka. 

Komise se setkávala v průběhu školního roku dle potřeby, minimálně jedenkrát za tři měsíce. 

 

Činnost předmětové komise: 

 

1. Příprava na státní maturity 

Mgr. Soňa Krausová, Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová, 

Mgr. Yvona Špetová a PaedDr. Pančíková připravily žáky 4. ročníků ke státní maturitě 

z anglického jazyka. Mgr. Ilona Prokopcová a Mgr. Josef Chmelík připravili žáky 4. ročníků 

ke státní maturitě z německého 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 (zkoušející, přísedící), PaedDr. Dagmar Pančíkovou (zkoušející), 

Mgr. Yvonu Špetovou (zkoušející, přísedící), 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: 

Prosinec 2018 -  účast na semináři Christmas seminar for English teachers OUP, Obchodní 

akademii Plzeň – Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová 

Prosinec 2018  - účast na semináři Oxford Bookshop – Mgr. T. Vostrá – 

Mgr. Blanka Felegy, Mgr. Romana Říhová 

 

Duben 2019  - beseda s překladatelem Lukášem Novákem mj. Skleněný pokoj od S. Mawera 

(organizovalo OUP) - PaedDr. Dagmar Pančíková 

 

Květen 2019 -  seminář k nové učebnici pro SŠ - Oxford Exam Trainer (OUP) -                      

PaedDr. Dagmar Pančíková 

 

 



4. Pořádání soutěží 

Mgr. Soňa Krausová připravila a zorganizovala školní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili  žáci z Karlovarské i z Křimic. 

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

konverzační soutěži.  

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

v anglickém jazyku 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, ale učí se dovednostem spojeným s přednesením prezentace 

a v neposlední řadě poznávají i zajímavá  místa z celého světa. 

Mgr. Soňa Krausová a Mgr. Yvona Špetová působily jako porotkyně v soutěži PK 

EKO -  Fiktivní pohovory. 

Mgr. Soňa Krausová se s 10 žáky naší školy zúčastnila soutěže Kontext – on-line soutěž 

v porozumění anglickému odbornému textu. Soutěž organizovala Západočeská univerzita 

v Plzni. 

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

 

5. Projekty 

 

Šablony II: 

Mgr. Blanka Felegy - doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (dvě skupiny). 

PaedDr. Martina Fabianová - Kurz komunikativní angličtiny v rozsahu 80 hodin - DVPP 

PaedDr. Martina Fabianová a  Mgr. Soňa Krausová - Vzájemná spolupráce pedagogů 

Mgr. Yvona Špetová a Mgr. Pavlína Lindová - Tandemová výuka na SŠ  (výuka cizích jazyků 

- angličtina – ruština) 

 

Erasmus: 

Mgr. Yvona Špetová  podala žádost do programu, žádost však nebyla schválena. Mgr. Yvona 

Špetová zajistila prezentace a besedy pro žáky 1.-3. ročníků se zahraničními studenty,                       

kteří studují na univerzitách v Plzni díky programu Erasmus (studenti z Maroka -                              

4 vyučovací hodiny, Turecka, Německa, Itálie, Běloruska, Belgie po jedné VH).  

 

6. Kulturně poznávací exkurze 

Členové předmětové komise organizovali následující exkurze: 

 

PaedDr. Dagmar Pančiková:  

DP2  – listopad 2018  Praha - maturitní otázka - Historická Praha 

MEK4 – únor 2019   Praha - maturitní otázka - Historická Praha 

DP4  – únor 2019   Praha - maturitní otázka - Historická Praha 

MPP4  – duben 2019   Praha - maturitní otázka - Historická Praha 

PLG3  – červen 2019  Praha - maturitní otázka - Vyšehrad 

 

Mgr. Yvona Špetová 

PLG4  – listopad 2018  Praha – maturitní otázka – Historická Praha 

 

 



Mgr. Romana Říhová 

PLD3  – květen 2019  Praha – maturitní otázka – Královská cesta 

 

Mgr. Daniela Bártíková 

PLD3  – květen 2019  Praha – maturitní otázka - Královská cesta 

 

7. Zahraniční exkurze 

Mgr. Soňa Krausová a Mgr. Yvona Špetová  zorganizovaly exkurzi do Velké Británie 

pro 32 žáků naší školy v termínu 25. - 30. listopadu 2018. Žáci navštívili zajímavé destinace, 

jako například Brighton, Stonehenge, Portsmouth  a britskou metropoli Londýn.  

 

8. Propagace školy 

Mgr. Blanka Felegy se ve spolupráci 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 Pančíková, 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 Pančíková, 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, Mgr. Magdaléna Daňková 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Mgr. Jan Šulc. 

 

Předmětová komise sdružovala učitele předmětů Matematiky, Fyziky, Práce                          

s počítačem, Chemie a Speciální chemie. 

 

Činnost předmětové komise: 

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

informovali o podmínkách přijetí a možnostech studia v jednotlivých oborech. 

2. Mgr. Nesnídalová, Mgr. Roman Roubal, Mgr. Miroslava Chocholová a Mgr. Lukáš Feřt 

zadávali státní maturitní zkoušky. 

3. Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Miroslava Chocholová a Mgr. Lukáš Feřt zadávali testy 

pro přijímací řízení žáků ze ZŠ. 

4. Mgr. Robert Pecko byl předsedou maturitní komise na VOŠ a SŠT Česká Třebová               

ve dnech 20. - 22. května 2019.  

5. Ve dnech 20. – 23. května 2019 byla Mgr. Marcela Nesnídalová pověřena Olomouckým 

krajským úřadem k funkci předsedy maturitní komise na VOŠ a SPŠ Šumperk ve třídě 

s oborem Informační technologie. 

6. 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 studentů čtvrtého ročníku. 

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

který ve školním roce 2018/19 odbavil okolo 1 600 požadavků a eviduje celkem                  

přes 10 100 požadavků týkajících se většinou změn v rozvrhu a nákupu.V průběhu roku 

provedl několik aktualizací systému Moodle. Dále prováděl údržbu meteostanice, 

která v současné době provedla okolo 2 400 000 měření teploty, tlaku, vlhkosti 

a koncentrace CO v ovzduší v blízkosti školy.  

8. Mgr. Robert Pecko se podílel na přípravě soutěže Veletrh Fiktivních firem. Pro tuto 

soutěž vytvořil portál pro odevzdávání studentských prací, které byly na této soutěži 

prezentovány. Dále se podílel na průběhu soutěže a zajišťoval technickou podporu. 

Spravuje fotogalerii školy pro sdílení fotografií z různých školních akcí. 

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

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

10. Mgr. Roman Roubal a Mgr. Marcela Nesnídalová vedli v dubnu až květnu kurzy               

pro začátečníky i pokročilé Excel 2016 a Word 2016. Jednalo se o 8 hodinový kurz                

pro učitele a ostatní zaměstnance školy. 

 

 

 

 



11. Mgr. Roman Roubal prováděl průběžnou údržbu ICT učeben. 

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

prvních ročníků a Mgr. Lukáš Feřt Sportovního kurzu třetích ročníků. 

13. Dne 25. října  2018 Mgr. Miroslava Chocholová a Mgr. Lukáš Feřt uspořádali školní 

kolo piškvorek.  Dne 14. listopadu  2018 Mgr. Lukáš Feřt doprovázel piškvorkový tým 

na Gymnázium Plzeň, kde probíhalo krajské kolo piškvorek.   

14. Dne14. prosince 2018 proběhl v sále naší školy 9. ročník soutěže Matematika je hra – 

školní kolo. Tato soutěž se jako 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 26 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 v celkové částce 2.000 Kč, kterou věnovalo 

SRPŠ.  Soutěž připravili Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Lukáš Feřt, PaedDr. Martina 

Fabianová.  

15. Dne 28. března  2019 proběhla v naší škole zábavná soutěž Matematika je hra, která 

byla již popáté organizována i pro jiné střední odborné školy – za finanční podpory 

Plzeňského kraje, který dal na ceny vítězům 3  600 Kč.  Zúčastnilo se jí 90 žáků z osmi 

škol.  Soutěž připravili Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Lukáš Feřt, PaedDr. Martina      

Fabianová. Mgr. Jiřina Dušková prezentovala tuto soutěž na webu KÚ Plzeň, na školním 

facebooku, na stránkách školy a na školní nástěnce. 

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

Matematický klokan.  V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) a v kategorii Student                 

(3. a 4. ročníky) se zúčastnilo 47 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. Jiřina Dušková a Mgr. Roman Roubal. 

17. PaedDr. Martina Fabiánová a Mgr. Miroslava Chocholová vedli přípravné kurzy             

na přijímací zkoušky pro přihlášené žáky ZŠ. Kurzy probíhaly od ledna do března 2019.  

18. Dne 11. června 2019 Mgr. Jiřina  Dušková s PaedDr. Dagmar Pančikovou 

zorganizovaly Projektový den pro 40 žáků ZŠ Chotěšov na téma Matematika je hra - 

rozpočti si to. Žáci se tak zábavnou formou naučili sestavovat svůj vlastní finanční 

rozpočet i rozpočet domácnosti. 

19. V letošním školním roce se uskutečnilo několik exkurzí:  

 Mgr. Robert Pecko se třídou PLG1 v květnu navštívil NTC Západočeské univerzity.  

 Třída PG2B s Mgr. Jiřinou Duškovou navštívila 14. června 2019 japonský závod 

Panasonic, s. r. o., který je v Plzni na Borských polích od roku 1996. Žáci se zde 

podrobně seznámili s celým výrobním procesem LCD a LED televizorů. 

 Dne 14. září 2018 navštívila třída PSD3 s Mgr. Duškovou  na plzeňském náměstí Dny 

vědy a techniky, organizované ZČU Plzeň. Hravou formou se zde žáci seznámili 

s technickými a chemickými novinkami a s jejich využitím v praxi. 

 Dne 4. října 2018 navštívila třída PSD3 s Mgr. Jiřinou Duškovou Drážní hasiče 

v Plzni. Zde se žáci seznámili s prací hasičů, prohlédli si jejich vybavení a auta, viděli 

práci dispečera v operačním středisku a krátká videa z jejich zásahů.   

 

 

 

 

 



 

 Dne 6. listopadu 2018 navštívila třída PSD3 s Mgr. Jiřinou Duškovou zajímavou 

přednášku Ing. J. Vychodila Ph.D.  v ZČU Plzeň na téma Počítačové modelování                

pro bezpečnost v dopravě. Žáky zaujaly počítačové simulace dopravních nehod a 

možnosti zvyšování bezpečnosti v dopravě. Akce, organizovaná Výzkumným centrem 

nových technologií NTC ZČU, představila žákům využití počítačové simulace 

dopravních nehod s cílem zvětšit dopravní bezpečnost. 

 Mgr. Lukáš Feřt navštívil dne 14. září 2018 se třídou MPP3 interaktivní výstavu Dny 

vědy a techniky. Akce byla zaměřena na prezentaci vědy a techniky. 

 Dne 29. května 2019 realizoval Mgr. Lukáš Feřt exkurzi se třídou PSD1 do Techmanie  

v Plzni. 

 Dne 7. května 2019 působil Mgr. Lukáš Feřt jako pedagogický dozor na exkurzi se 

třídou PLD3 do Technického muzea v Praze s Mgr. Gabrielou Buchtovou. 

 Mgr. Marcela Nesnídalová se zúčastnila dne 5. dubna 2019 se třídou DP4 akce 

Policistou na zkoušku v prostorách Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. 

20. Vyučující se podíleli na propagaci školy: 

 Mgr. Jiřina Dušková propagovala obory vzdělání naší školy dne 18. září 2018 v 9. třídě 

ZŠ Líně, dne 11. října  v 9. třídě ZŠ Merklín a dne 24. října na Veletrhu SŠ 

v Kulturním domě ve Stodě. 

 V rámci akce Posviť si na budoucnost propagovali Mgr. Lukáš Feřt, Mgr. Miroslava 

Chocholová a Mgr. Marcela Nesnídalová naši školu u stánku s prospekty a dalšími 

informacemi. Prezentace středních a vysokých škol se konala v pátek a v sobotu                       

9. a 10. listopadu  2018 v DEPO2015 Plzeň. 

21. Vyučující se účastní projektu Šablony: 

 Mgr. Lukáš Feřt v rámci projektu ukončil školení:  Zpětná vazba v hodinách 

matematiky, Geogebra ve výuce matematiky na SŠ, Úprava videa k tvorbě 

multimediálních studijních materiálů 

 Mgr. Robert Pecko v rámci projektu ukončil školení: 3ds Max - základní kurz, 

Grafický program SketchUp, Microsoft Excel – makra pro uživatele, Naprogramujte si 

svůj web s pomocí PHP, Scribus – grafický editor ve školní praxi, byl na stáži ve 

firmě, účastnil se tandemové výuky 

 Mgr. Marcela Nesnídalová v rámci projektu ukončila školení: Úprava videa k tvorbě 

multimediálních studijních materiálů, Zpracování fotografií v Zoner Photostudio  

 Mgr. Lukáš Feřt, Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Miroslava Chocholová,                  

PaedDr. Martina Fabiánová, Mgr. Jiřina Dušková se v rámci předmětu matematika a 

fyzika zapojili do Šablon: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. 

22. Vyučující se účastní projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji: 

 Mgr. Marcela Nesnídalová v rámci projektu vede 1x týdně kroužek pro děti z okolních 

ZŠ s názvem Stavebnice aut, dronů a robotů. 4x za školní rok organizovala 

Projektový den vždy pro 40 dětí z okolních ZŠ. Děti byly rozděleny do skupin a každá 

skupina na svém stanovišti pracovala se stavebnicemi aut, skládankami či autodráhou 

a seznámily se zároveň se studijními obory na naší škole, v říjnu 2018 byla vedoucí 

zájezdu pro děti ze ZŠ Třemošná do závodu Grammer CZ na výrobu sedaček 

do nákladních aut a do miniatur parku Boheminium v Mariánských Lázních. Dne 

15. května 2019 se zúčastnila v Techmanii s týmem 4 žáků ZŠ Soutěže robotiky.  

 Naprogramované robotické autíčko mělo za úkol projet trať po černé čáře. V obrovské 

konkurenci elektrotechnických škol a jejich týmů skončil náš tým na 7. místě 

z celkových 16 škol. 



 Mgr. Robert Pecko v rámci projektu vede kroužek Moderní technologie (dvě 

vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní). 

 Mgr. Lukáš Feřt v rámci projektu vede každý týden Fyzikální kroužek, který je 

zaměřený především na pokusy. Navštěvují ho žáci, které fyzika a fyzikální pokusy 

zajímají.  Náplň kroužku je rozmanitá. Například pokusy na téma vztlak, optické 

klamy, elektromagnetické vlny aj.  

 

     

 6.5.1.4. Zpráva předmětové komise ekonomických předmětů 

Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:   Ing. Dita Žihlová  

 

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

Šleglová, Ing. Marcela Kubíková, Ing. Anna Hýbnerová,               

Ing. Denisa Pašková, Ing. Michaela Stahlová 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Jana Benešová. 

 

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 v termínech 

23. a 24. listopadu 2018 a 25. ledna 2019, 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. 

Mgr. Jiřina Dušková prezentovala na webových stránkách Úřadu práce ČR ekonomicky 

zaměřené soutěže Prezentace podniku, Vánoční veletrh fiktivních firem a Fiktivní výběrové 

řízení. V Plzeňském deníku a v Českém rozhlase Plzeň byla reportáž o Fiktivním výběrovém 

řízení, o které se zasloužila Mgr. Jiřina Dušková. Na stránkách naší školy prezentují akce 

komise Ing. Anna Hýbnerová a Mgr. Jiřina Dušková, která také zveřejňuje činnost komise 

na školním facebooku. 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 24. a 25. dubna 2019. Zkoušky probíhaly 

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. Na školní části maturitní zkoušky se 

někteří členové zúčastnili jako zkoušející nebo přísedící předmětu Ekonomika. 

Členové komise  zapojení do projektu Šablony pokračovali dále v plnění aktivit, 

ke kterým se v rámci tohoto projektu zavázali. Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Dita Žihlová 

vedly doučování zaměřené na zvládnutí učiva ekonomických předmětů a maturitních témat.  

 



Další část projektu byla školení, kterých se zúčastnili členové komise Ing. Jana 

Benešová, Ing. Jaroslav Pertlíček, Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Dita Žihlová, Ing. Anna 

Hýbnerová a Ing. Helena Šleglová. První bylo školení Výchova k podnikavosti na SŠ dne                                

30. srpna 2018, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007740. Na školení 

byla prezentována Studentská firma JA Czech, která je založena na reálném podnikání. Žáci si 

v průběhu školního roku vyzkouší  podnikání podle všech právních náležitostí. Většina metod 

motivace je uplatňována na naší škole ve výuce předmětu Praxe ve fiktivní firmě. 

Další bylo dvoudenní akreditované školení Výchova k podnikání a podnikavosti                 

ve dnech 21. února 2019 a 4. března  2019, registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007740. Školení bylo zaměřeno na osvojení znalostí a 

kompetencí potřebných ke kvalifikované podpoře rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity 

žáků. Seminář byl veden interaktivní a zážitkovou metodou. 

 

Ekonomicky zaměřené soutěže 

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

ekonomického vzdělávání a podporují žáky v účasti v soutěžích, které jsou organizovány 

dalšími subjekty a mají zpravidla celostátní charakter. 

Dne 15. listopadu 2018 proběhl 12. ročník soutěže Prezentace podniku. Soutěž 

probíhá ve spolupráci s Úřady práce Plzeň- jih 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 veřejností. 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 žáků ze třídy PSD4, kteří zpracovali prezentaci s názvem Přelomové 

století v ČR.  Další v pořadí byl vyhodnocen žák ze třídy PLD4 s prací Rozvoj osobnosti.  

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

olympiáda v termínu od 15. do 21. října 2018. Z naší školy do krajského kola postoupili 

dva žáci, oba ze třídy PSD3. 

Další celostátní soutěží, do které se zapojila většina žáků naší školy, byla celostátní 

Ekonomická olympiáda v termínu od 3. do 14. prosince 2018, kterou organizuje Institut 

ekonomického vzdělávání INEV. Do krajského kola dne 28. ledna 2019 postoupilo šest žáků.   

Jeden z prvního ročníku, jeden z druhého ročníku, dva ze třetího a dva ze čtvrtého ročníku. 

Krajské kolo proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje a zúčastnili se ho tři žáci ze tříd 

PLG3, PLG4 a PLD4. 

Další tradiční akcí komise ekonomických předmětů je Veletrh fiktivních firem 

Vánoční Plzeň. Na organizaci se podílí vedoucí fiktivních firem Ing. Anna Hýbnerová 

a všichni členové komise. Po technické stránce veletrh zajišťoval Mgr. Robert Pecko. 

Ve dnech 12. a 13. prosince 2018 proběhl již 23. 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 30 fiktivních firem z Plzně, Prahy, Sokolova, Mostu, Písku, 

Mariánských Lázní, Hořovic, Domažlic, Rokycan a Příbrami. Slavnostního zahájení se 

zúčastnilo několik hostů z Krajského úřadu Plzeňského kraje, z Úřadu práce, z Českého 

rozhlasu a z Centra fiktivních firem.  



O kulturní vložku se postarali žáci 4. ročníků naší školy – žák třídy DP4 předvedl ukázku  

beat-boxu, žák třídy MPP4 se svojí taneční partnerkou měli připravenu ukázku společenských 

tanců a na závěr nám předvedli svoje vystoupení malé hip-hopové tanečnice. Tradiční veletrh 

se nesl v duchu velmi přátelské atmosféry, pohody a velké rivality při vlastním obchodování. 

Účastníci veletrhu prokázali dobré znalosti v oblasti obchodování, práce s účetními doklady a 

především v jednání se zákazníky. Naše škola zde představila sedm fiktivních firem, ze 

kterých byly nejúspěšnější firmy Rubín, s. r. o. třídy PLG4, která obsadila 2. místo za reklamní 

spot a 4. místo za stánek, firma  AgroGear, s. r. o., třídy MEK4, která obsadila 3. místo                   

za katalog. V soutěži Fair-Play získala 1. místo firma Invence, s. r. o., třídy PLD4 a 2. místo 

firma X-Rider, s. r. o. ze třídy PSD4. 

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 

12.000 Kč na nákup věcných odměn pro vítězné firmy. 

Dne 27. března 2019 se uskutečnila další soutěž Fiktivní výběrové řízení, ve kterém si žáci 

mohli vyzkoušet průběh přijímacího pohovoru při vstupu do zaměstnání od podání žádosti 

se strukturovaným životopisem až po osobní pohovor před komisí. Cílem soutěže je, aby si 

žáci vyzkoušeli, jak probíhá přijímací pohovor. Soutěžilo se v pěti kategoriích: asistent/ka 

vedoucího, marketingový referent, pracovník v logistice, zástupce vedoucího autoservisu 

a dispečer/ka dopravy. Soutěž ve spolupráci s Úřadem práce Plzeň-sever a Plzeň-jih  připravila 

komise ekonomických předmětů i pro žáky ostatních středních škol. Celkem soutěžilo 29 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 umístil na 1. místě žák ze třídy 

PSD3 na pozici marketingový referent. V porotě v letošním roce zasedli Ing. Vladimír Čada, 

ředitel Úřadu práce Plzeň-sever, Ing. Anna Kadlec Valentová, ředitelka Úřadu práce Plzeň-jih, 

Ing. Pavel Cích, vedoucí kultury, Městský úřad Stod, Mgr. Ladislav Harvánek, Krajský úřad 

Plzeň, Ing. Jan Štěpán, výrobní ředitel Viza Auto CZ, s. r. o., Ing. Jana Borowiecká, asistentka 

ředitele Viza Auto CZ, s. r. o. a pan Petr Handl, šéfredaktor Českého rozhlasu Plzeň.                         

Za SPŠ dopravní, Plzeň zasedla v komisi hlavní ekonomka Ing. Jana Slámová, Mgr. Soňa 

Krausová a Mgr. Yvona Špetová, učitelky 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 5. dubna 2019 se žáci třídy PSD3 zúčastnili elektronické manažerské simulační 

hry UNISIM s názvem Vybuduj úspěšnou firmu, ve které si procvičili a propojili své 

znalosti z podnikové ekonomiky, marketingu a financí. Hra učí žáky ekonomickému myšlení 

a rozhodování, počínaje investicemi a správnou kalkulací, následně volbou vhodné propagace 

a distribuce. 

Dne 21. června 2019 se uskutečnil 12. 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 

12 tříčlenných družstev. Tradičně se soutěžilo v šesti disciplínách: Hádání slov, Vyluštění 

křížovky, Slož větu, Malování ekonomického pojmu, Burza ekonomických vět a Vsaď body. 

 

Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů 

Dne 4. prosince 2018 – exkurze třídy PG2B do Daikin, s. r. o. Dozor Mgr. Jiřina 

Dušková, Ing. Žihlová. Japonská firma patří k nejprestižnějším světovým výrobcům 

moderních klimatizačních jednotek. Po úvodní prezentaci o historii firmy si žáci prohlédli 

výrobní linky, sklad dílů, zaškolovací linku a vývojové centrum. 



Dne 20. prosince 2018 -  exkurze třídy PSD2 a PSD3 do Českého rozhlasu v Plzni. 

Dozor:  Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Dita Žihlová. Nejprve se třídy seznámily s vysíláním 

rozhlasu v roce 1955. Pak si prohlédly jednotlivá vysílací studia a studium právě běžícího 

vysílání. 

Dne 14. března 2019 – třída PG2A do České národní banky v Praze. Pedagogický 

dozor – Ing. Anna Hýbnerová, Ing. Rostislav Jekielek. 

Dne 21. března 2019 ČNB navštívila třída PLG3, pedagogický dozor vykonávala 

Ing. Jana Benešová a Mgr. Hana Žižková. 

Dne 9. dubna 2019 – exkurze třídy PG2B do České národní banky v Praze. Dozor: 

Ing. Dita Žihlová a Mgr. Blanka Felegy. 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. 

Dne 16. dubna 2019 - exkurze třídy PLD2 do České národní banky v Praze. Dozor: 

Ing. Anna Hýbnerová, Mgr. Soňa Krausová. 

Dne 14. května 2019 -  exkurze třídy PLD3 do Leteckého muzea Praha Kbely. 

Dozor: Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Pavel Zach. Toto muzeum patří k největším leteckým 

muzeím v Evropě. Jsou zde vystaveny vybrané typy světově významných letadel i množství 

leteckých motorů, součásti vraků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání 

a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví. 

Dne 7. června 2019 – exkurze třídy PLG3 do Daikin, s. r. o. Dozor Mgr. Jiřina 

Dušková. 

Dne 19. června 2019 – exkurze tříd PLD3 a DP3 do Valeo Rakovník a ČD muzeum 

Lužná u Rakovníka v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v PK. Pedagogický 

dozor Ing. Anna Hýbnerová a PaedDr. Dagmar Pančiková. 

 

Další činnost komise 

Dne 31. října 2018 - Hra Naše firmy, zúčastnila se třída PG2B, pedagogický dozor: 

Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Dita Žihlová. Třída se zúčastnila projektové logické investiční hry 

Naše firmy. Žáci si při ní aktivně a 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. 

Dne 21. listopadu 2018 se třídy PG2B a PSD2 a dne 29. ledna 2019 třída PLG3 

zúčastnily semináře Můžeš podnikat. Dozor: Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Dita Žihlová. 

Besedu vedli dva úspěšní podnikatelé. Oba přednesli žákům osobní zkušenosti od školních let 

po založení a fungování úspěšné firmy. Dokázali žákům, že podnikat se může naučit každý. 

Dne 18. června 2019 se semináře Můžeš podnikat zúčastnila třída PSD3 a dozor 

konala Mgr. Jiřina Dušková. 

 

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 14. a 15. listopadu 2018 se uskutečnil již 21. ročník regionálního veletrhu 

fiktivních firem na OA v Příbrami. Veletrhu se zúčastnilo celkem 21 soutěžících firem.  



Naše škola s firmou AgroGear, s. r. o., třídy MEK4 obsadila 2. místo za stánek a firma 

Rubín, s. r. o., třídy PLG4 obsadila 2. místo za leták. Pedagogický dozor konaly 

Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Kubíková. 

Dne 30. ledna 2019 se v Sokolově konal 11. regionální veletrh fiktivních firem 

pořádaný Střední školou živnostenskou Sokolov. Z naší školy se veletrhu účastnily dvě 

fiktivní firmy: Rubín, s. r. o. a Kardinál, s. r. o., které zastupovala třída  PLG4.  Obě tyto firmy 

reprezentovaly školu úspěšně. 3. místo v soutěži o nejlepší stánek obsadila firma Kardinál 

a 7. místo v kategorii nejlepší vizitka firma Rubín, s. r. o. Pedagogický dozor konaly 

Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Kubíková.  

Ve dnech 20.-22. března 2019 se konal v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích 

24. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Veletrhu se zúčastnilo celkem 123 fiktivních firem 

z ČR, Belgie, Bulharska, Rumunska, Itálie, Španělska, Slovenska a Lucemburska. Z toho 52 

tuzemských. Naši školu reprezentovaly tři firmy. Nejlepší umístění zaznamenala firma                  

Rubín, s. r. o., třídy PLD4, která obsadila 11. místo v soutěži o nejlepší firmu ze všech 

zúčastněných firem. Firma Ametyst, s. r. o, třídy PSD4, získala 34. místo. Kromě 

obchodování, vyplňování účetních dokladů a propagace firmy si žáci vyzkoušeli i komunikaci 

v cizím jazyce zejména v angličtině. Pedagogický dozor konaly Ing. Anna Hýbnerová a                 

Ing. Marcela Kubíková. 

Účast v SOČ 

Dne 21. února 2019 proběhlo na naší škole školní kolo SOČ. Ekonomickou komisi 

zde zastupovala Mgr. Jiřina Dušková – konzultantka prací, které zpracovali žáci třídy PLD4 

a Ing. Dita Žihlová, která oponovala práce žáků tříd PLD4 a PSD4. 

 

Další vzdělávání členů komise 

Dne 29. března 2019  - seminář Excel organizovaný KCJVŠ Plzeň. Zúčastnila se 

Mgr. Jiřina Dušková. 

 

 

6.5.1.5.     Zpráva o činnosti předmětové komise dopravně – technických  

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, Ing. Jaroslav Plzák,  

Ing. Jan Šneberger, Ing. Josef Fikrle, Ing. Jana Jindřichová, 

Ing. Vladimír Richtr, Ing. Stanislav Šlapák, pan Jaroslav 

Hofman, pan Vladimír Volf  

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Jana Benešová. 

 

 

 

 

 



Vyučované předměty:  Dopravní zeměpis, Doprava a přeprava, Odborná doprava, 

Logistika, Logistika a obslužné systémy, Dopravní logistika, 

Komplexní logistika, Silniční doprava a přeprava, Řízení 

leteckého provozu, Letadla a letiště, Přepravní služby, Dopravní 

služby, Praxe, Počítačové aplikace, Technické kreslení, 

Strojírenská technologie, Mechanika, Části 

strojů a mechanismy, Řízení motorových vozidel, Silniční 

vozidla, Diagnostika a opravy, Automatizace, Elektrotechnika, 

Dopravní prostředky, Kontrola a měření a Provoz vozidel. 

  

Předmětová komise dopravně-technických předmětů vznikla v září 2018 sloučením 

komise dopravních a strojírenských předmětů. Členové se pravidelně setkávali v každém 

pololetí a dále při řešení vzniklých pracovních problémů.  

 

1. Zvyšování kvality výuky  
V průběhu školního roku všichni členové průběžně zajišťovali přípravu výuky 

odborných předmětů ve vyučovaných oborech Dopravní prostředky a Provoz a ekonomika 

dopravy, ve všech jejich zaměření.  

Obsah učiva školních vzdělávacích plánů členové komise v tomto školním roce 

průběžně inovovali vytvořenými šablonami a prezentacemi, které reagovaly na aktuální 

změny v dopravě, logistice a diagnostice. Odbornou úroveň si členové komise zvyšovali 

studiem periodik, které škola pravidelně odebírá (Letectví, Logistika, Tachograf, Dopravní 

noviny a Železničář). Komise má také 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.  

Kvalitu a aktuálnost výuky členové komise zajišťovali spoluprací s našimi partnery 

a na odborných školeních, které pro nás naši partneři pořádali. Členové komise                 

dlouhodobě spolupracují 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. Dlouhodobá je spolupráce i s firmou BOSCH, 

která naší škole poskytuje různé měřicí zařízení a školení pro jejich obsluhu (Ing. Šneberger) 

a s dalšími firmami, které mají zaměření na dopravu. 

V odborných předmětech jsou využívány technické pomůcky pořízené z projektů 

(silniční digitální tachograf, dron pro zaměření letecké technologie a další). V rámci Projektu 

POV byla získána nová diagnostika Super Vag s rozšiřujícími licencemi pro pokročilou 

diagnostiku TOOLBOX SPEED 6, TOOLBOX VIN -R 6, FLASH 2, dále sadu zkušebních 

adaptérů Bosch pro paralelní měření na řídicích jednotkách vozidel a od firmy HR Carsoft,                

s. r. o. diagnostický modul automobilu Octavia III pro výuku diagnostiky.  

Ing. Jaroslav Plzák vyrobil se žáky soustavu světelných panelů jako učební pomůcku 

pro předměty Elektrotechnika a Kontrola a měření. 

Za účelem inovace Rámcově vzdělávacích plánů oboru Provoz a ekonomika dopravy 

a Dopravní prostředky se členové komise zúčastnili pracovní schůzky v Děčíně. Následné 

setkání komise zorganizovala v Plzni (Ing. Radmila Smětáková, Ing. Jana Benešová).         

 

 

     

 



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 rámci projektu Šablony jsme se zúčastnili průběžného vzdělávání pedagogických 

pracovníků SŠ. Například školení: Inventor 2019 - Praha,  3D tisk - Praha,  AutoCAD 2019 - 

Brno, Trible Scetch Up - Praha,  Adobe Illustrator – Praha (Ing. Fikrle). 

Ing. Helena Šleglová navštívila Odborný seminář Praktická cvičení z přepravy a 

dopravy v Praze a Interaktivní konferenci SŽDC, Praha: Bezpečnost železniční dopravy 

i se skupinou vybraných žáků třídy PLD3.  

Vyučující oboru vzdělání Dopravní prostředky (Ing. Jan Šneberger)  se zúčastnil tří 

odborných školení firmy Bosch ve školicím středisku Bosch Praha:   

1) JET IV- Moderní systémy řízení motoru Bosch Motronic ME7, MED7, MED9 

2) JET VI- Přímé vstřikování benzinu Bosch TSI 

3) EDC 7- Řízení motoru EDC 17C74 a přehled systému EDC 17C74 UDS Bosch. 

 

3. Odborné exkurze, besedy 
Učitelé odborných předmětů v tomto školním roce uspořádali množství odborných 

exkurzí pro žáky všech zaměření a ročníků:  

Žáci 1. ročníků se začátkem roku zúčastnili akce Dny vědy a techniky v okolí 

náměstí v Plzni a navštívili také Techmánii. V rámci této akce si poslechli přednášku 

Západočeské univerzity - PC modelování pro bezpečnost v silniční dopravě.  

      Automobilku TPCA Kolín navštívili žáci tříd zaměření Silniční doprava                          

pod vedením Ing. Vladimíra Beneše. Tato exkurze je oblíbená a na naší škole má již 

dlouholetou tradici.  

Žáci třídy PLG4 a PSD4 se zúčastnili prohlídky Plzeňského Pivovaru, kde se kromě 

klasické prohlídkové trasy seznámili i s procesem výroby, skladování a dopravy piva 

(Ing. Radmila Smětáková).  

Žáci třídy PSD3 navštívili firmu BOSCH Černík, Plzeň a ATP kde se seznámili 

s problematikou kvality nafty a používáním aditiv a prohlédli si i velkoobchodní sklad 

s automobilovým příslušenstvím ( Ing. Radmila Smětáková, Ing. Vladimír Beneš). 

Žáci třídy PLD3 si prohlédli v rámci odborné exkurze železniční stanice                        

Plzeň-Koterov,  Blovice a Bezdružice (Ing. Danuše Kvitová). Při návštěvě ŽST České 

Budějovice se seznámili se zabezpečovacím zařízením DOZZ a KOMPAS a                                         

podívali se na nakládkový obvod ČD Cargo a do pivovaru Budvar (pod vedením                          

Ing. Heleny Šleglové). Na seřaďovacím nádraží v Plzni se seznámili s prací výpravčího                                            

a principem pracovních postupů seřaďovacího nádraží - třída PLD3. 

 Skupina žáků třídy PLD2 se zúčastnila  přednášky o Bezpečnosti kolejových 

vozidel, konference na téma Rychlost s tichostí v Měšťanské besedě a projektového dne 

ČD a SŽDC v ŽST Klatovy. 

Žáci třídy PLG3 si prohlédli firmu KION na výrobu válečkových dopravníků 

(Ing. Rostislav Jekielek Ing. Radmila Smětáková) 

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.  

 

 



4. Soutěže  
Každoročně naše komise připravuje žáky po odborné stránce na soutěž SOČ 

a poskytuje jim cenné rady z pozice vedoucích nebo oponentů jejich prací. Většina žáků letos 

opět předvedla hodnotné práce, zaměřené na řešení konkrétních problémů v dopravních 

a logistických firmách. Žáci reprezentovali školu v této soutěži ve školním, okresním 

i krajském kole, kde obsadili 1. a 2. místo (Ing. Helena Šleglová, Ing. Vladimír Beneš, 

Ing. Radmila Smětáková). 

Dále se pravidelně zúčastňujeme celostátní soutěže Logistik-junior, kterou pořádá 

SOŠ logistická a SOU Dalovice v měsíci říjnu. Naši školu v tomto roce úspěšně 

reprezentovali žáci třídy PLG3 pod vedením Ing. Rostislava Jekielka. Během třídenní soutěže 

měřili síly v logistice, ekonomice a prezentaci.  

V květnu se  žáci  PLG3 zúčastnili 6. ročníku celostátní dopravně-logistické soutěže 

PR-DO-LOG 2019 (Ing. Radmila Smětáková). V letošním roce soutěž organizovala 

VOŠ a SPŠ dopravní, Břeclav. V rámci odborných exkurzí jsme navštívili firmu Alkaplast 

a firmu Otis, která se věnuje opravě výtahů. Při výletu na Pohansko a přechodu Pálavy žáci 

plnili úkoly z oblasti logistiky, dopravy, ekonomiky a prokazovali i jazykové znalosti. Naše 

družstvo získalo dvě první a dvě druhá místa. Příští ročník bude probíhat v Plzni 

a pořadatelem bude naše škola. 

Žáci oboru vzdělání Dopravní prostředky třídy DP3 se spolu se žáky ZŠ Chotěšov zúčastnili 

odborné soutěže Technika má zlaté dno  (Ing. Josef Fikrle).  

 

5. Maturitní zkoušky  
Během školního roku jsme řádně připravovali žáky k úspěšnému vykonání ústní 

i praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Většina členů komise se podílela 

na průběhu státní části MZ jako zadavatelé. Na školní části MZ jsme se všichni účastnili 

v maturitních komisích ve funkcích zkoušejících nebo přísedících odborných předmětů.  

Zúčastnili jsme se MZ také jako předsedové komisí na jiných dopravních školách.  

 

6. Praxe průběžná a souvislá  
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 v dopravních a logistických firmách. 

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). 

Podařilo se nám navázat úspěšnou spolupráci s Policií ČR v rámci praxí  našich žáků. 

 

7. Poskytované kurzy  
Zapojili jsme se do projektu Krajského úřadu pro podporu technického 

vzdělávání žáků ZŠ,  jehož cílem je  motivace žáků ZŠ ke studiu na odborných školách.                

Mgr. Marcela Nesnídalová vedla technický kroužek dětí ze 7. ZŠ a ZŠ Města 

Touškov, kde sestavovali dálkově řízená auta ze stavebnic a využívali i nově pořízený dron. 

V rámci Projektu  POV vedl Ing. Jan Šneberger v průběhu celého školního roku kroužek 

Diagnostiky pro naše žáky. Ing. Radmila Smětáková vedla kroužek praktických 

matematických výpočtů pro žáky zaměření Logistika a zasilatelství. 

Žáci třídy DP3 a PLG3 se zúčastnili jako organizátoři projektového dne dopravy 

a logistiky pro žáky spolupracujících ZŠ (Mgr. Marcela Nesnídalová, 

Ing. Radmila Smětáková). 

Ing. Antonín Wagner zajišťuje kurzy Profesní způsobilosti řidičů, a to jak vstupní 

několikaměsíční školení, tak pravidelné roční proškolení. Na této činnosti se podílí také                  

Ing. Radmila Smětáková. 



 8. Další aktivity  
Všichni členové komise reprezentovali školu v rámci Dnů otevřených dveří naší 

školy v podzimním i jarním termínu. Připravili propagační materiály svých zaměření, 

motivační aktivity pro naše budoucí žáky a aktivně podávali informace rodičům 

i potenciálním uchazečům. Na DOD jsme pomohli zajistit i účast našich partnerských firem. 

Členové komise (Ing. Helena Šleglová, Ing. Josef Fikrle a Ing. Rostislav Jekielek) 

propagovali školu na Veletrhu středních škol v Domažlicích, na akci DEPO 2015 - Inovujeme 

Plzeň, dále na Veletrhu příležitostí SŠ v Rokycanech a podávali informace rodičům                              

při akcích zaměřených k upoutání pozornosti žáků devátých tříd ZŠ na základních školách 

v Chotěšově, Rokycanech a Klatovech. 

V rámci zvýšení odolnosti, kondice a dobré nálady v kolektivu založili členové komise 

na podzim 2018 otužilecký spolek Frideks, z. s. 

   Žáci třídy PLG3 se pod vedením Ing. Rostislava Jekielka zúčastnili dobročinné 

sbírky Světluška. Tato akce má na naší škole dlouholetou tradici. 

 

 

6.5.1.6.   Zpráva o činnosti předmětové komise mechanizačních předmětů  

 
Předseda PK:    Ing. Vladimír Richtr 

 

Členové PK:    Ing., Ing. Stanislav Šlapák, Vladimír Kunst, Ing. Miroslav 

    Műller, pan Jaroslav Siegr, Ing. Jana Jindřichová 

                                          

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Jana Benešová. 

 

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     

  23. a 24. listopadu 2018 a 25. ledna 2019 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 

 

Čepro Třemošná 

V měsíci říjnu 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. 

 

OC HORBACH 

Dne 11. ledna 2019 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera 

a pana Jaroslava Siegra exkurze do obchodního centra HORBACH. Tématem bylo požární 

zabezpečení centra. 

 

Školní kolo TFA 

Dne 17. května 2019 se uskutečnilo školní kolo TFA. Pod vedením Ing. Miroslava Müllera a 

pana Jaroslava Siegra ji organizačně zajišťovala třída MPP3. Zúčastnily se třídy MPP1, 

MPP2, MPP3 a DP3. Trať byla náročná: vytáhnout proudnice do 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      MPP3 

                2. místo Babková         MPP3  

                3. místo Holbová          MPP2 

Chlapci:  1. místo Zelenka           MPP4 

                2. místo Procházka             MPP2 

                3. místo Kůsa               MPP1 

Letošní ročník byl pojat ve větším měřítku. Zúčastnilo se 36 závodníků, z toho 10 žen 

a 26 mužů. Závody zaujaly i Plzeňský deník, který o nich zveřejnil článek. 

 

Metodické centrum SHČMS Přibyslav 

Exkurze 4. a 5. června 2019 se zúčastnily třídy MPP2 a MP3 pod vedením Ing. Miroslava 

Müllera a pana Jaroslava Siegra. Žáci byli seznámeni s činností centra. 

 

Nákupní centrum PLAZA 

Dne 14. června 2019 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera a pana 

Jaroslava Siegra exkurze do obchodního centra PLAZA. Tématem bylo požární zabezpečení 

centra. 

 

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. Kateřina Hamhalterová, Mgr. Blanka Havlíčková,     

Mgr. Věra Kroupová Valečková, Mgr. David Simota 

  

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

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

Právo, Základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 28. srpna 2018. Setkávala se dle potřeby, průměrně 

jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly řešeny průběžně. 

Učební plány dle platných ŠVP byly vypracovány v první polovině září 2018 

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 

a Mgr. Věra Kroupová Valečková se zapojily do projektu ministerstva školství Šablony II., 

v jehož rámci se mohly mimo vyučovací hodiny věnovat žákům se slabším prospěchem. 

Členové se zapojili do programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.                   

Mgr. Jana Bočková (Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole; Vybraní autoři současné 

světové literatury; Nejen Čapkem živ jest člověk, jsou tu také komiksy; Islám a islámský 

fundamentalismus) Mgr. Kateřina Hamhalterová (Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností 

na SOŠ, SOU a VOŠ; Práce s textem v hodinách literatury a slohu), Mgr. Blanka Havlíčková 

(Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole; Současná světová literatura; Stylistiky 

současné češtiny; Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na AOŠ, SOU a VOŠ). 

Všichni členové se podíleli na realizaci Dnů otevřených dveří (23. - 24. listopadu 2018 

a 25. ledna 2019). 

Dne 20. listopadu 2018 proběhlo školní kolo Olympiády českého jazyka na 

Karlovarské, kde  žák Michal Mach obsadil  3. místo, Jiří Mixán byl na 5. místě. 

Během školního roku bylo pravidelně kontrolováno plnění tematických plánů, 

průběžně bylo kontrolováno dodržování plánu práce komise na školní rok 2018/19.  

V květnu 2019 došlo k nákupu knih do školní knihovny, zejména děl ze školního 

seznamu k ústní maturitní zkoušce.  

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2018/19, připravila podklady 

pro zkvalitnění výuky, doplnění pomůcek, návrhy exkurzí a plánovaných akcí na příští školní 

rok. Byla zhodnocena úspěšnost žáků maturitních tříd v MZ a připraveny náměty do prognózy 

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. Kateřina Hamhalterová, 

Mgr. Michaela Kefurtová, Mgr. Věra Kroupová Valečková, 

Mgr. Darina Starove, 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 2018/19 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 a projektu Šablony II poskytovali žákům 

doučování a konzultace k probírané látce.  

Učitelé se zapojili i do projektových aktivit.  

V rámci projektu MŠMT s názvem Šablony, učitelé cizích jazyků aktivně využívali 

v jazykové laboratoři výukový program Robotel. Tyto projektové aktivity slouží 

k modernizaci vyučovacích metod hlavně v předmětech Německý jazyk a Anglický jazyk.   

Členové předmětové komise  aktivně využívali své nové multimediální jazykové 

přípravy a pomůcky vytvořené v rámci projektu.  

Členové PK se zúčastnili jazykových školení pořádaných KCVJŠ a NIDV v Plzni, 

získané znalosti a osvědčení si zapisovali do nově vznikajících portfólií pedagoga.  

Pro žáky se uskutečnily poznávací a jazykové exkurze do Prahy.  

V Plzni navštívili pedagogové cizích jazyků se žáky Anglickou a Německou 

knihovnu, kde žáci získali informace k fondům knihovny obecně a službám, které tato 

instituce nabízí. Dále se pro žáky cizích jazyků uspořádala návštěva divadla, kdy celá 

divadelní hra probíhala v cizím jazyce.  

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 TP pro výuku jazyků. 

 

 



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, Ing. Hana 

  Benešová, Mgr. Olga Marková, Mgr. David Simota, Mgr. Jiří, 

  Mgr. Vít Kalaš, Mgr. Lenka Šellerová, Bc. Blanka Vaňourková; 

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

Vyučovací předměty:  Matematika, Matematická cvičení, Fyzika, Základy ekologie a 

chemie, Informační a komunikační technologie, Tělesná 

výchova a Technika administrativy 
 

 Předmětová komise pro školní rok 2018/19 byla ustanovena na zahajovací schůzce 

dne 31. srpna 2018 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 byly prováděny každé čtvrtletí a za sekci výpočetní techniky z jednotlivých schůzek. 

 Všichni členové naší komise se soustavně sebevzdělávají ve svém oboru a v rámci 

osobnostně sociálního rozvoje absolvují odborná školení. Využívají možnosti výběru 

jednotlivých školení dle aktuální programové nabídky KCVJŠ, dle nabídky NIDV, Střediska 

služeb školám Plzeň a další. Získané informace a poznatky využívají ke zkvalitnění výuky 

a průběžně je sdílejí s ostatními členy komise. 

Všichni byli zapojeni do přípravy DOD, při jeho organizaci a realizaci.  

 Dne 24. října 2018 se zúčastnily 3 pětičlenné týmy ze tříd AT1, AT2 a AT3 školního 

kolo turnaje pIšQworky na Karlovarské.  

Dne 14. prosince 2018  se uskutečnila  soutěž Matematika je hra, které se zúčastnilo 10 dvojic 

žáků z oboru Autotronik. 

Dne 22. března 2019 proběhla soutěž Matematický klokan, které se zúčastnilo 30 žáků 

kategorie STUDENT ze tříd AT3 a AT4 a 25 žáků kategorie JUNIOR ze třídy AT2.  

Dne 28. března 2019 proběhla soutěž Matematika je hra pořádaná přírodovědnou komisí 

na Karlovarské. Zúčastnila se 1 dvojice žáků třídy AT1 a 1 dvojice žáků třídy AT2. 

Dne 29. března 2019 proběhl 27. ročník Celostátní matematické soutěže. Zúčastnili se 4 žáci 

tříletých oborů a 8 žáků maturitních oborů. Dle vyhodnocení na stránkách www.oavm.cz se 

žák třídy AK2 umístil na 8.-11. místě v kategorii II a 2 žáci třídy AT1 mezi úspěšnými řešiteli 

v kategorii IV. 

Pro žáky nástavbového studia se uskutečnila v červnu 2019 motivační soutěž z předmětu 

TAD Rychlost psaní všemi deseti. 

Žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích, byli odměněni z nadačního fondu školy. 

 

 

 

 

 

http://www.oavm.cz/


 V průběhu školního roku 2018/19 se žáci zúčastnili mnoha exkurzí. V září 2018 

navštívili Dny vědy a techniky v Plzni. V listopadu 2018 proběhla v rámci doplnění učiva 

fyziky a elektrotechniky přednášky Ing. Vlčka o Černobylu ve 2. ročníku tříletých oborů 

vzdělání. 

 V rámci projektu ŠABLONY  probíhalo u žáků ohrožených neúspěchem doučování 

z matematiky. Výsledkem bylo, že všichni maturující žáci z matematiky uspěli.  

 Během školního roku 2018/19 bylo průběžně kontrolováno plnění tematických plánů. 

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, internetu. Do metodiky výuky byly zařazeny 

poznatky a dovednosti získané na absolvovaných školeních.  

V červnu 2019 byla provedena úprava ŠVP pro matematické vzdělávání podle opatření 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 21. prosince 2017, kterými se mění 

matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání s platností od                

1. září 2019 pro nástavbové studium. 

Činnost sekce výpočetní techniky  

 Činnost sekce probíhala dle plánu, který byl navržen a schválen v září, schůzky členů 

proběhly v každém čtvrtletí. 

 Během září 2018 byly vytvořeny a odsouhlaseny tematické plány, během roku 

probíhaly pravidelné kontroly dodržování jejich plnění. Pro všechny ročníky byly dodrženy 

plány dle ŠVP. V září 2018 došlo k aktualizaci provozního řádu učeben PC a jeho následného 

schválení. 

 Pravidelně probíhala kontrola síťového žákovského disku, kontrola a příprava učeben 

PC na výuku, písemnou část závěrečných zkoušek, uskutečňovanou na počítačích. 

 Žáci byli během školního roku připravováni a motivováni k účasti na soutěžích 

přírodovědného směru, k využití informační a komunikační techniky k mezipředmětovým 

vztahům, k vytváření kvalitních dokumentů textových i grafických, k využívání tvorby grafů, 

diagramů, tabulek, prezentací a šablon. 

 Žáci se učili pracovat s daty a s informacemi, využívali ztrátovou i bezeztrátovou 

kompresi dat, 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, MS Excel). 

 V oblasti algoritmizace a programování zejména studenti třetího ročníku oboru 

Autotronik byli schopni rozdělit problém na menší části, sestavit a zapsat algoritmus 

pro řešení daného problému, 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, digitálního obsahu i osobních 

údajů v digitálním prostředí před poškozením či zneužitím, tj. schopnosti pružně reagovat 

na změny v technologiích ovlivňujících bezpečnost. 

Žáci ze třídy AT3 vytvořili webové stránky na téma: Moje zájmy, Moje oblíbené město 

nebo místo. Třetí téma bylo výukové a si nejčastěji volili témata z oboru automobilů, 

diagnostiky a dopravy. 

 



 Fotografická soutěž – hodnocení a úpravy fotek byly zařazeny do závěrečné práce 

u žáků třetích ročníků, též do prezentace v Power Pointu. 

 Během června 2019 proběhla příprava na školní kolo soutěže „Škola očima žáků“. 

Jedná se o natočení videa v rámci festivalu vzdělávání a práce – Posviť si na budoucnost. 

 Konzultační hodiny byly využívány zejména neklasifikovanými a dlouhodobě 

nemocnými žáky. 

 Účast rodičů na třídních aktivech byla poměrně nízká, ale velká část rodičů využívá 

pro kontrolu prospěchu i pro komunikaci s vyučujícími program Bakaláři. 

  Správce sítě  s ICT metodikem v rámci projektu „Šablony II ICT koordinátor ve 

výuce“ koordinovali a průběžně kontrolovali HW i SW ve všech učebnách PC, jednotliví 

správci učeben PC dbali na průběžnou údržbu HW i SW. 

 Vyučující realizovali a dokončili projekt Šablony. Podle plánu realizovali jednotlivá 

školení, následně vyplnili podle pokynů manažerky projektu profesní portfolio a získané 

dovednosti zapracovali do své metodiky výuky IKT. Získané znalosti a dovednosti průběžně 

sdíleli s ostatními pedagogy školy. 

 Proběhlo přihlášení všech učitelů sekce výpočetní techniky na další projekt 

Šablony III. 

 

Činnost sekce tělesná výchovy 

 Výuka tělesné výchovy probíhala v souladu s ŠVP. V září došlo k aktualizaci 

provozního řádu tělocvičny a venkovního hřiště. 

 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.  

 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.  

 Od 27. ledna 2019 do 1. února 2019 proběhl lyžařský kurz na Špičáku pod vedením 

učitele tělesné výchovy.  

 V únoru 2019 proběhl fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily téměř všechny třídy 

maturitních i tříletých oborů. Hrálo se ve čtyřech skupinách a postupovalo 5 týmů. Celý turnaj 

byl rozložen do třech týdnů. Turnaj se odehrál v duchu fair play a hráči si užili sportovní 

atmosféru. Krátký čas utkání (10 minut) nutil hráče k podání nejlepšího výkonu již od samého 

začátku. Pořadí prvních pěti týmů: AT4, A3B, N1, AT2, AK2. Tyto třídy byly oceněny 

diplomem, první 3 třídy dostaly pohár.  

 V červnu 2019 celá komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2018/19 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 

maturitních tříd ke státní maturitní zkoušce, k motivaci žáků k účasti v soutěžích a k zapojení 

učitelů do projektu ŠABLONY III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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. Miroslav Vaněk, 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 (Bc. Blanka Vaňourková) 

Čalouník (Bc. 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 31. srpna 2018. Komise se poté scházela dle potřeby v průběhu 

roku, 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 2018/19. Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů 

vzdělání byla stanovena doporučená literatura.  

 

 

 

 

 



V září 2018 byli žáci seznámeni s plánovaným průběhem školního roku včetně zadání 

a termínů vyhodnocení postupových testů v jednotlivých ročnících a předmětech. U končících 

ročníků byly ohlášeny termíny předání tematických okruhů k závěrečným a maturitním 

zkouškám a dále byli žáci seznámeni s připravovanými akcemi. Rovněž byli informováni o 

losování témat závěrečných prací a termínech odevzdání. Žáci byli seznámeni s kritérii 

hodnocení, klasifikací ústních profilových maturitních zkoušek a klasifikací jednotlivých částí 

závěrečných 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 pokračovalo ve výuce oboru vzdělání Autotronik L/H v prvním a druhém 

ročníku, 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 a na tomto základě byly 

vypracovány hodnotící zprávy. 

Komise se aktivně podílela na Dnech otevřených dveří. Učitelé teorie ve spolupráci 

učiteli odborného výcviku se aktivně zapojili do prezentace naší školy na základních školách, 

kde se jejich vycházející žáci rozhodovali o svém dalším studiu. V rámci dotačního programu 

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018 byl založen 

kroužek Mladý technik – stavebnice Merkur, kde se žáci základní školy díky stavebnici 

zajímali o techniku a mohou tak být motivování ke studiu technických oborů. 

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.  Nově se 

podařilo propojit pracoviště měření geometrie umístěné v dílnách s učebnami teorie, kde je 

možné simulovat průběhy měření. 

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 

a za vynikající studijní výsledky. 

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 2018/19. U oboru vzdělání 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, LAK RACING Chotíkov, Autosalon Ženeva 2019, 

Racing expo Praha a další. 

I v tomto školním roce se nadále spolupracovalo 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 možnost absolvovat školení, složit závěrečný test a získat 

Certifikát o školení autoklimatizací pracovníků, na základě kterého mohou provádět odborné 

opravy klimatizačních systémů v automobilech. 

Naše komise spolupracovala s vyučujícími ostatních komisí, komisí přírodovědných 

předmětů (matematiky, fyziky, ekologie), komisí 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 svá uplatnění na trhu práce. Tyto znalosti 

jsou budoucími zaměstnavateli vítány.  

 Ve dnech 15. - 17. dubna 2019 se v prostorách Service Training Center Škoda                 

Auto, a. s. Kosmonosy uskutečnil 25. ročník celostátního finále soutěže Autoopravář Junior 

2019. Tato soutěž je určena žákům, kteří nemají dokončeno žádné předchozí vzdělání 

zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Soutěž se 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 vynikající místa: 1. místo v kategorii Karosář Junior, 2. místo                     

v kategorii Automechanik Junior, 6. místo v kategorii Autotronik Junior a 7. místo v kategorii 

Autolakýrník Junior. Díky těmto úspěchům škola získává nové výukové automobily, 

diagnostiky, nářadí, nové motory a převodovky, což přispívá k moderní výuce. 

Krajské kolo této soutěže Autoopravář Junior 2019 se konalo 11. března 2019 na naší 

škole v Křimicích, kde naši žáci oboru Mechanik – opravář motorových vozidel 

(Automechanik) obsadili 1. místo a 2. místo. 

Dne 7. února 2019 se dva týmy našich žáků zúčastnili Technické olympiády 

Plzeňského kraje, kterou vyhlašuje Rada Plzeňského kraje. Žáci úspěšně prezentovali své 

práce: Kapalinová filtrace emisí Liquid Filter a Signalizace rozjezdu pro zvýšení plynulosti 

provozu. 

Dále se žáci školy dne 21. února 2019 zúčastnili krajské přehlídky žákovských 

projektů Enersol 2019, kde řešili 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 3. a 4. místo, 

postoupili do celostátního kola, které se letos konalo v Pardubicích. 

V soutěži Řemeslo má zlaté dno žákyně oboru čalouník získala Cenu odboru školství, 

mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje za svoji práci Žlutý sen – taburet.                   

Ve dnech 26. února – 1. března 2019  se  dva čalounící účastnili Mistrovství České republiky 

s mezinárodní účastí (soutěž odborných dovedností) v Brně, kde obsadili 7. místo.  

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 i na odborném výcviku.                     

Po společném vyhodnocení výsledků postupových testů získáváme komplexní přehled 

o znalostech a dovednostech žáků. Tyto výsledky 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. 

Během celého školního roku bylo průběžně kontrolováno plnění tematických plánů, 

které byly vytvořeny v září dle ŠVP. Rovněž probíhala kontrola plnění plánu práce komise 

pro školní rok 2018/19.  

V červnu komise vyhodnotila výsledky práce ve školním roce 2018/19 a zhodnotila 

průběh maturitních a závěrečných zkoušek. 

 

 



6.6.   Charitativní akce školy 

 

6.6.1.  Světluška 
    

Jednou z charitativní akcí ve školním roce 2018/19 byla Světluška. 16. ročníku 

se zúčastnilo deset dvojic žáků z Karlovarské. Akci uspořádal Nadační fond Českého 

rozhlasu. 

Celková výše sbírky byla 19.970 Kč. Je to určitě částka, která si najde ty, kteří ji 

potřebují a ví, jak naložit s každou korunou.  Je pro ně vybírána formou lucerniček na různých 

místech Plzně. 

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 PG2A, která během dvou dnů nashromáždila výše uvedenou 

částku. Na organizaci se podílel Ing. Rostislav Jekielek. Všichni účastníci sbírky přislíbili 

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 PG2B (oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní 

logistika) s Mgr. Jiřinou Duškovou ve středu 15. května 2019 prodávala ve škole a v jejím 

blízkém okolí žluté kytičky měsíčku lékařského v rámci 23. ročníku Českého dne                         

proti rakovině 2019.  

Letošní veřejná sbírka byla zaměřena na prevenci pro kuřáky velmi častá nádorová 

onemocnění plic. Cílem je získat finanční prostředky na boj proti rakovině – hlavně 

na zlepšení kvality života onkologických pacientů. Ale sbírka není určena jen pro získání 

peněžních příspěvků, ale také je jejím cílem informovat veřejnost o možnostech prevence. 

Nejen kytičky měsíčku lékařského, ale i rozdávané informační letáčky lidem připomněly, že 

lze úspěšně včas léčit tuto nemoc, která může bohužel postihnout každého. 

Lidé si kytičky rádi kupovali. Sami za žáky chodili nebo si je máváním přivolávali, 

často si kupovali i více kousků.  Hodně z těch, kteří si kytičku koupili, prodávajícím žákům 

vyprávěli své vlastní zkušenosti, jak sami onemocněli, ale díky úspěšné léčbě jsou zase 

zdrávi. Žáci prodali 650  ks žlutých kvítků (letos se stužkou meruňkové barvy) a získali tím 

pro dobrou věc 16.080 Kč.  

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR – zhodnocení školního roku 2018/19 

 

 

Vážení přátelé,  

 

po přečtení výroční zprávy jste se dozvěděli, že se naše škola účastní mnoha různých 

soutěží, exkurzí, veletrhů, projektů a akcí. Velice těžce se tedy vybírají aktivity, které 

byly za školní rok 218/19 pro školu stěžejní. 

 

Určitě jedním z nejdůležitějších projektů byl projekt Modernizace učeben odborných 

předmětů v areálu odloučeného pracoviště Plzeň-Křimice. V rámci tohoto projektu 

byla vybudována učebna základního měření, dílna elektro-mobility a jako první škola 

v České republice jsme  zakoupili elektromobil KIA SOUL EV 18. Dotace z IROPu                      

na celý projekt činila 5.314.715 Kč. Slavnostního otevření učeben se 2. října 2018 

zúčastnili nejen představitelé KÚPK, Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, 

Městského obvodu Plzeň 5-Křimice, ale i zástupci elektromobilních asociací a 

spolupracujících firem. 

 

Hlavně díky této akci jsme mohli jako hlavní pořadatelé uspořádat Den čisté mobility 

Plzeňského kraje na náměstí Republiky v Plzni. Na akci, která se konala dne                        

11. května 2019 a byla dosud největší  svého druhu v České republice, firmy 

představily celou škálu značek elektromobilů, a to včetně příslušenství a možnosti 

zkušebních jízd.  

 

I během školního roku 2018/19 jsme pokračovali v projektu Podpora odborného 

vzdělávání, který vyhlásil Plzeňský kraj na podporu technického vzdělávání. Je 

zaměřen na spolupráci se základními školami a je směrován k získání uchazečů                         

o výuku na naší škole. Finanční dotace od zřizovatele je 5.301.060 Kč.  

 

Velkou, již tradiční každoroční  akcí bylo zorganizování Kempu automechaniků, 

pořádaného pro nejlepší žáky oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 

z Plzeňského kraje v rámci projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. 

Téma letošního 5. ročníku bylo Prvky aktivní bezpečnosti vozidel ve vztahu k jejich 

podvozkům. 

 

Během celého školního roku jsme se snažili rekonstruovat a modernizovat budovy a 

okolí školy, vybavovat výukové prostory moderními učebními pomůckami a celkově 

zlepšovat prostředí pro žáky i všechny zaměstnance školy.  

 

Jako příklad uvádím jen některé akce, které jsou přibližně v částce zhruba 13.000.000 

Kč bez DPH. Na Karlovarské se jednalo o generální rekonstrukci technologií ve školní 

kuchyni, rekonstrukce elektroinstalací a sociálního zařízení na domovech mládeže, 

nákup nábytku pro domov mládeže, rekonstrukce topení, zakoupení výpočetní 

techniky, softwaru a diagnostiky vozidel.  

 



V Křimicích byl doplněn kamerový systém, do dílen praktického vyučování jsme 

zakoupili nové moderní automobilové zvedáky, byla dodána válcová zkušebna brzd a 

rozveden vzduch v čalounické a hlavní dílně. Během hlavních prázdnin 2019 byla 

provedena rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny.  

 

Tyto akce byly hrazeny z finančních prostředků zřizovatele, projektů a školy. Bohužel 

tak obrovská škola jako je SPŠ dopravní, Plzeň by potřebovala  peněz daleko více.  

 

Pozitivem ve školním roce bylo, že se navýšil jak počet žáků, tak počet ubytovaných 

žáků na domově mládeže. Se studijními výsledky žáků však stále nemůžeme být 

spokojeni. Proto i nadále musíme zlepšit motivaci a přístup žáků ke studiu, včetně 

zlepšení docházky do výuky.  

 

Vážení přátelé, děkuji všem zaměstnancům školy, že si řádně plnili své povinnosti, 

účastnili se mnoha aktivit a snažili se zvýšit prestiž školy. Žákům i zaměstnancům 

přeji do dalších let hodně zdraví, štěstí, pracovních i studijních úspěchů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:                   11. října 2019 

Datum projednání ve školské radě:      15. října 2019 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o hospodaření školy 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2018 

 
a) příjmy za rok 2018 (v tis. Kč): 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

Celkem příjmy 126 943 5 996 132 939

dotace na přímé výdaje 88 186 88 186

dotace na provozní výdaje  21 566 21 566

dotace na projekty 4 128 4 128

příjmy z pronájmu majetku     1 233 1 233

ostatní příjmy 12 879 12 879

příjmy z doplňkové činnosti 4 763 4 763

příjmy z fondů 184 184  
 

 

b) výdaje za rok 2018 (v tis. Kč): 

z toho: 0

- přímé náklady 88 186 2 034 90 220

     na platy vč. UZ 33034,33049,33052,33073 63 449 1 238
64 687

     ostatní osobní náklady 600 283 883

     zákonné odvody + FKSP 22 997 506 23 503

     náhrady za nemoc + zák. poj. zaměstnanců 556 7
563

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 19 19
     přímé ONIV (mat.,cestovné, 

stravné,školení)
565 565

 - provozní náklady 38 966 2 164 41 130

     energie (plyn,teplo,el.energie,vodné,stočné) 8 257 1 183 9 440

     opravy a údržba nemovitého majetku 2 329 2 2 331

     odpisy majetku 6 011 0 6 011

     ostatní náklady   22 369 979 23 348

 
 

 

 

 

 

 

 



c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2018 (v Kč):  

 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

HV před zdaněním -206 969,36 1 797 707,32 1 590 737,96

Daň z příjmů -1 757,00 0,00 -1 757,00

HV po zdanění -208 726,36 1 797 707,32 1 588 980,96  
 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

317.000,00 1,271.980,96 1,588.980,96 

 

 

e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2018 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 

prostředk

ů na účtu 

FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 
C.II.1  C.II.5  C.II.3+C.II.4  

 1 119,98 1 119,98 13 358,99 13 358,99 5 112,46 5 112,46 
 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

Stav finančních 

prostředků   
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. 2  

Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III.10+pokl.FKSP  

 

1 2 sl.1 – sl.2 

1 341,26 1 180,12 161,14 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2018 (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.1  

             

563 239,19 331 832,39 37 430,30 0 0 193 976,50 0 

 

 

 

 

 



g) plnění závazných ukazatelů za rok 2018 (v Kč): 

 

Limit Skutečnost Rozdíl

přepočtený počet zaměstnanců 178,17 179,84 -1,67

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 

Programů (UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, 

UZ 33073)

63 448 908 63 448 908 0

mzdové prostředky – OON 600 000 600 000 0

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   (UZ 

33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073)
24 137 547 24 137 547 0

 
 

 

h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2018 (v Kč): 

 
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

vedoucích pracovníků 2 2 790  

v oblasti cizích jazyků 0  

k prohl. odbornosti    

vychovatelé 

4  5 200 

k prohl. odbornosti učit. OV 6 43 560 

k prohl.odbornosti učitelé 15 16 420 

k prohl. odbornosti vých. 

poradci 

  

Celkem 27 67 970 

 

 

ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2018 (v Kč): 
Poskytnuto Využito Vráceno

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 87 772 827 87 772 827 0

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání  399 665 399 665 0

UZ 33038 exelence středních škol  13 963 13 963 0

CELKEM 88 186 455 88 186 455 0

 
 



i) fond investičního majetku (v Kč): 
Zdroje celkem 33 683 947,50

2. Čerpání 

416.1201 Rekonstrukce a vybavení ŠJ Karl. 5 086 343,00

416.1202 PD odst. vlhkosti DM Skrétova 1 276 381,79

416.2102 PD výměna oken Karlovarská 6 957 245,48

416.2104 TH  majetku a nákup HM                   3 983 852,18

416.2101 IROP vybavení Kř. 3 021 130,10

Čerpání celkem 20 324 952,55

3. Zůstatek k  31. 12. 2018 13 358 994,95

 
 

 

 

 

V roce 2018 byla z investičního příspěvku od zřizovatele čerpaná částka ve výši 

11.000.000 Kč, a to na rekonstrukci a technologické vybavení školní kuchyně na Karlovarské 

a na rekonstrukci oken na Karlovarské. 

Z investičního transferu IROP v celkové výši 3.021.130,10 Kč byla hrazena rekonstrukce 

podlah v dílnách odloučeného pracovišti Křimice, vybudovány zahradní altány, zakoupen 

elektromobil a další diagnostická vybavení ke zkvalitnění výuky praktického vyučování.  

 

Z příspěvku od zřizovatele poskytnutého v prosinci roku 2017 byla dokončena rekonstrukce – 

odstranění vlhkosti v DM Skrétova ul. ve výši 1.276.381,79 Kč.   

 

Z vlastních zdrojů byly použity investiční prostředky ve výši 5.027.440,66 Kč 

na dofinancování rekonstrukce oken a rekonstrukce školní jídelny, dále byl pořízen nový 

kamerový systém, telefonní ústředna, server, mycí stroj na úklid, velkokapacitní mixer. 

Za 171.000 Kč byly zpracovány nové projektové dokumentace na investiční akce, s jejichž 

realizací se počítá v roce 2019. 

 

 
 


