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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 2019/20.  

 Bohužel školní rok 2019/20 byl zcela odlišný od ostatních.  Důvodem bylo zasažení 

celého světa koronavirovou pandemií (Covid-19). Vzhledem k rychlému šíření nákazy 

v České republice od 11. března 2020 přešli žáci ve všech školách  na distanční výuku. Žáci a 

pedagogové kromě konzultací závěrečných ročníků už do konce školního roku nenastoupili. 

Ihned po vyhlášení nouzového stavu byla stanovena pravidla distanční výuky a byli 

informováni žáci i zákonní zástupci. Zároveň byla stanovena pravidla pro vstupy                                      

do jednotlivých budov školy. Veškeré informace byly průběžně aktualizovány.  

 Pandemie zasáhla všechny činnosti školy. I přesto se do zavření škol uskutečnilo 

mnoho soutěží s velmi dobrými výsledky, o kterých se dočtete ve zprávách jednotlivých 

předmětových komisí.      

  Tradičně slavily úspěchy „fiktivní firmy“. Na 22. ročníku regionálního veletrhu 

v Příbrami získala firma Rubín, s. r. o. z 20 firem 2. místo za prezentaci firmy a firma Zodiak, 

s. r. o. 3. místo za firemní leták. V Sokolově na regionálním veletrhu obsadila firma                            

Rubín,  s. r. o. 2. místo za elektronickou prezentaci. Úspěšný byl také 24. ročník veletrhu 

fiktivních firem Vánoční Plzeň,  který každoročně pořádá naše škola. Tohoto veletrhu se 

zúčastnilo 31 fiktivních firem z deseti měst. Firmy soutěžily v několika kategoriích (stánek, 

katalog, prezentace, reklamní spot, Fair play). Naše firmy posbíraly celkem deset předních 

míst. Veletrhu se zúčastnili zástupci z Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu práce, 

Českého rozhlasu a Centra fiktivních firem. Veletrh slavnostně zahájil primátor města Plzně 

Mgr. Martin Baxa. 

 Vzhledem k epidemiologické situaci byl zrušen 26. ročník Mezinárodního veletrhu 

fiktivních firem v Praze.  Místo něj uspořádalo Centrum fiktivních firem soutěž o nejlepší 

prezentaci, slogan a vizitku. Velký úspěch měla firma Zodiak, s. r. o., která obsadila 2. místo 

jak v soutěži o nejlepší slogan, tak o nejlepší vizitku. 

 Žáci třetího ročníku oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a 

servis silničních vozidel se zúčastnili odborné soutěže Technika má zlaté dno. Ve své 

kategorii vyhráli a celkově obsadili 2. místo.  

 Vybraní žáci oboru vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis 

silničních vozidel a Provoz a ekonomika, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní doprava 

reprezentovali školu na mezinárodní soutěži Robo-vozítko Plzeň 2020, která se konala                         

14. - 16. ledna 2020. V konkurenci čtrnácti dvoučlenných týmů z Německa, Chorvatska, Číny 

a Slovenska museli soutěžící prokázat jazykové schopnosti, protože prezentace probíhaly                      

v anglickém jazyce. Kromě toho se hodnotila jízda na čas, přesnost a i design vozítek. Žáci 

získali cenu Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.                      

Dne 6. února 2020 se dva týmy našich žáků zúčastnily Technické olympiády Plzeňského 

kraje. Žáci oboru vzdělání Autotronik úspěšně prezentovali své práce a obsadili jedno místo 

ve druhé a jedno místo ve čtvrté kategorii.  

 Skvělých výsledků dosáhli také žáci na krajské přehlídce projektů Enersol 2020                

dne 14. února 2020, kde řešili využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření vedoucí                      

k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě. Ve svých kategoriích obsadili 1. a 3. 

místo, čímž postoupili do celostátního kola, které se mělo konat v Hradci Králové, ale bylo 

zrušeno. 

 Za zmínku stojí například účast v celostátní soutěži Logická olympiáda. Krajského 

kola dne 3. února 2020 se zúčastnili tři žáci.   
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Žákyně třetího ročníku oboru vzdělání Mechanizace a služby, zaměření Požární 

prevence se umístila mezi prvními třemi v literární soutěži o cenu Filipa Venclíka a Literární 

kavárny DJKT. Díky tomu byla pozvána na veřejné čtení. 

 Nemalé úspěchy slavili žáci i ve sportovních soutěžích. Největší bylo 3. místo 

Vánočního turnaje v sálovém fotbalu, kde chlapci obsadili 3. místo a dívky se umístily                      

na 3. místě ve skupině. Úspěch jsme měli i ve futsalu, kde se naši žáci probojovali do 3. kola 

Středoškolské futsalové ligy.  Největší naděje byly vkládány do republikového finále v 

házené, protože se chlapci dostali do kvalifikace. Bohužel tato akce už se díky koronavirové 

pandemii neuskutečnila. 

 V dnešní době je důležitá úroveň jazykového vzdělání. Proto již několik let                    

pořádáme zahraniční exkurze. Tou nejdůležitější byla tematická exkurze do Anglie v termínu              

od 1. do 6. prosince 2019. Exkurze se zúčastnilo 32 žáků. Program byl velmi pestrý. Žáci se 

dozvěděli nové informace z oblasti automobilového průmyslu při celodenní návštěvě továrny 

Land Rover-Jaguar v Birminghamu. Velice zajímavá byla návštěva univerzitního města 

Oxford a den strávený ve městě Coventry. V centru města Coventry navštívili žáci Muzeum 

transportu s nejrozsáhlejší sbírkou britských vozidel. Poslední den exkurze byl věnován pěší 

prohlídce hlavního města Velké Británie. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách                          

v univerzitním městě Oxford, kde měli možnost si procvičit angličtinu a ochutnat tradiční 

anglickou kuchyni. Bohužel současná doba nepřeje cestování, proto budeme muset v příštím 

školním roce zahraniční exkurze oželet. 

 Poděkování patří pedagogům, kteří se podíleli na vypracování nových Školních 

vzdělávacích programů pro obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní 

systémy (drony) a Manažer dopravy.  

 Důležitá je pro školu také charitativní činnosti. Každoročně se žáci zapojují do sbírky 

Světluška. Ve školním roce 2019/20 žáci vybrali částku 13 373 korun. Světluška každoročně 

pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.  

 V době koronavirové krize některé naše zaměstnankyně šily roušky pro ostatní 

zaměstnance školy, dále jsme se podíleli na tisku komponentů k ochranným štítům na 3D 

tiskárnách pro Správu informačních technologií města Plzně.  

  Naše škola každoročně pořádá mnoho dalších akcí, jako jsou například olympiády, 

besedy, přednášky, kurzy, exkurze a zaměstnanci se účastní mnoha prezentací, veletrhů, 

konferencí a školení. Podrobné informace o všech činnostech naší školy za školní rok 2019/20 

jsou uvedeny na stránkách této zprávy.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 
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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.  Ředitelka školy 
 

   Ing. Irena Nováková, Toužimská 10, 323 00 Plzeň  
 

1.2.2.  Zástupci ředitele 

 
   Ing. Jaroslav Kašpar tel:. 377 822 314 

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

   Mgr. Lukáš Feřt  tel.: 371 657 172 

   Ing. Vladimír Baxa  tel.: 377 822 310, kl. 178, 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/
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1.3.   Datum posledního zařazení do rejstříku škol a uskutečněné změny  

 v síti  školy za hodnocený školní rok 
 

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

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

 

 

1.4.    Vzdělávací program ( programy) školy:  
 
 

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

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky   

    - diagnostika a opravy vozidel (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 

 

Obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou s možností získání výučního 

listu 
 

1.       39-41-L/01 Autotronik 

 

 

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

 

1. 23-61-H/01 Autolakýrník 

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

3. 33-59-H/01 Čalouník (3. ročník) 

4. 37-52-H/01 Železničář (2. a 3. ročník) 

5. 23-55-H/02 Karosář  

 

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

 

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

Třídy: PLD1, PLG1, PSD1, PLD2, PLG2, PSD2, PLD3, PG3A, PG3B, PSD3, PLD4, PLG4, 

PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 2. ročníku probíhá podle  ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného         

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

od 1. 9. 2008 

 

Třídy:  DP1, DP2, DP3, DP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 2. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného          

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

od 1. 9. 2007 

 

Třídy:  MP1A, MP1B, MPP2, MPP3, MPP4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 2. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě 

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

od 1. 9. 2007 

 

Třídy: AT1A, AT1B, AT2, AT3, AT4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39-41- L/01 

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

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

 

Třídy: A1A, A1B, A2A, A2B, A3A, A3B  

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2015 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného na 

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

 

Třídy: K1, KZ2, 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. 6 907/2008-23. 

 

Třídy: CLZ3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33-59-H/01 

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

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č.j. 12 698/2007-23. 
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Třídy: L1, L2, CLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23-61-H/01 

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

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

 

Třídy: KZ2, CLZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37-52-H/01  

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

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

 

Třídy: N1, N2 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

PODNIKÁNÍ (denní nástavbové studium) 64-4-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. 
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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 0 148 99,585 

DM 819 557 112 445 25 25,000 

Školní jídelna 1 850 1657 553 750 22 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 
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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. 

2019 

k 

30.6. 

2020 

k 

30.9. 

2019 

k 

30.6. 

2020 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 122 102 122 102 5,00 24,40 

23-45-M/01 Dopravní prostředky  68 57 68 57 4,00 17,00 

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 329 280 329 280 13,00 25,31 

39-41-L/01  Autotronik 131 117 131 117 5,00 26,20 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových  

                     vozidel 
184 137 184 137 6,00 30,67 

23-55-H/02  Karosář 44 28 44 28 2,53 17,39 

23-61-H/01  Autolakýrník 45 37 45 37 2,42 18,60 

33-59-H/01  Čalouník 7 1 7 1 0,27 25,93 

37-52-H/01  Železničář 16 9 16 9 0,78 20,51 

64-41-L/51  Podnikání 53 33 53 33 2,00 26,50 

celkem  999 801 999 801 41,00 24,37 

  

 *    počet tříd uveden k 30. 9. 2019  

**  průměrný počet žáků na třídu k 30. 9. 2019 

 

2.    Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2020) 

 
 

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 
      195/185,756                        134/124,5850        88/45/1           23             130 
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2.1.   Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogický 

pracovník 

číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor 

aprobace, DPS 
Věk 

Roků 

pedagog. 

praxe 

7033 ředitelka školy 1.000 

VŠ, ekon. dopravy a spojů, DPS, NIDV 

studium pro ředitele škol a šk. zař.-144 

hod. 

54 25 

7054 zástupce ředitele 1.000 

VŠ, ekonom. a říz. stroj. výr., DPS, 

KCVJ-studium pro ředitele škol a šk. 

zař.-124 hod. 

55 27 

403 zástupce ředitele 1.000 

VŠ, stroje a zařízení, DPS, UK – PF 

funkč. studium II školského manag., 352 

hodin 

59 33 

373 zástupce ředitele 1.000 
VŠ-PF, MAT, FYZ, KCVJ-studium pro 

ředitele škol a šk.zař.-124 h. 
38 12 

602 zástupce ředitele 1.000 
VŠ, elektrotech., DPS, UK – PF funkční 

studium II školského manag. – 352 hodin 
63 36 

20001 zástupce ředitele 1.000 VŠ-PF, učitelství odb. předm. 67 43 

12627 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ 54 30 

7025 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ČJ, NEJ 45 14 

307 učitel  VVP 1.000 VŠ, PF – ČJL, OBN 44 18 

546 učitel VVP 0.238 ÚSO Gymnázium 51 15 

13514 učitel VVP 1.000 VŠ – PF, CJ, OBN 53 27 

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

ekonom. 
61 36 

256 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, CHE, NEJ 60 27 

7009 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, ZEM, ANJ 60 32 

7017 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJ, OBN 64 38 

418 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJL – ANJ 40 8 

438 učitel VVP 1.000 
VŠ-PF, CJL, OBN, studium výchov. 

poradce 
56 25 

15136 učitel VVP 0.381 VŠ-PF, RUJ, NEJ 67 41 

10308 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, FYZ 50 24 

610 učitel VVP 1.000 VŠ-PF MAT-FYZ 28 1 

579 učitel VVP 1.000 VŠ-PF TJ 35 11 

7041 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ANJ pro 2 st. ZŠ 45 20 

622 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJ 83 7 

305 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, AJ-NJ 44 14 

12630 učitel VVP 0.572 VŠ-PF, RUJ, DEJ,FJ 54 30 

7062 učitel VVP 0.190 VŠ-PF, RUJ, TEV, NEJ pro 2. st. ZŠ 64 34 

10092 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT, zákl. tech. 58 28 

338 učitel  VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, ANJ 56 23 

436 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, informatika, geografie 35 9 

401 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, FYZ, VYP 41 17 

7022 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, OBN, TEV 53 27 

12283 učitel VVP 0.667 VŠ-PF, TEV, geografie 69 44 

10310 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, CJ, NEJ 55 25 

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

prevence 
60 33 

627 učitel VVP 0.952 UK Praha, MAT-FYZ  61 36 

411 učitel VVP 0.762 VŠ-PF, MAT, FYZ 64 36 

10125 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, ZT, MAT 58 33 

7036 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, st. zk. ANJ 55 26 

332 učitel VVP 1.000 VŠ-FF ZČU, politologie, DPS 39 13 
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7051 učitel VVP 1.000 VŠ-PF ZČU, NEJ pro 2. st. ZŠ 44 12 

478 učitel VVP 1.000 
VŠ-PF ZČU uč. pro 1. stupeň, rozš.                

o ANJ 
50 23 

457 učitel VVP 1.000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, PF - rozšíření  o ANJ 59 33 

13003 učitel VVP 0.572 VŠ-PF, MAT, TEV 72 47 

7010 Učitel VVP 1.000 VŠ-PF, MAT-FYZ 58 33 

7028 učitel VVP 1,000 VŠ-PF, RUJ, DEJ, NEJ 53 27 

34323 učitel VVP 0.238 VS-PF, FYZ, VT 46 26 

10933 učitel VVP 1.000 
VŠ-PF,  TEV, OBN, ZČU stud. pro vých. 

poradce 
56 29 

302 učitel odb. předm. 1 000 VŠ-ekonom. a říz. stroj. výroby, DPS 58 14 

628 učitel odb. předm. 0.286 
VŠ-stroj a elektrotech., silnoproudá 

elektr. 
67 36 

310 učitel odb. předm. 0.333 ÚSO, provoz a ekonomika žel. dopravy 72 14 

10840 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, vojenská-tank. a automobilní, DPS 58 27 

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

způsob. 
57 16 

467 učitel odb. předm. 0.429 VŠ elektrotechnická, DPS 36 8 

430 učitel odb. předm. 1.000 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 64 37 

393 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, řízení ženijní zabezp. boje, DPS 57 21 

28047 učitel odb. předm. 0.810 
VŠ, fytotechn., DPS, speciální st. 

koordinátor EVVO 
62 33 

669 učitel odb. předm. 1.000 
VŠ-Bc., diagn. silnič. voz.,VŠ Ing. ČZU 

– technická fakulta,  DPS 
47 25 

7029 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, strojírenská technologie, DPS 56 27 

252 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, Agroekologie, DPS 51 20 

13550 učitel odb. předm. 0.524 VŠ, provoz a ekon. dopr. a spojů, DPS 64 40 

7108 učitel odb. předm. 0.190 ÚSO, VOB, DPS 64 25 

407 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, stojír. technologie, DPS 63 36 

312 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, techn. PO 76 12 

449 učitel odb. předm. 0.952 VŠ strojní, DPS 35 6 

513 učitel odb. pedm. 0.857 VŠ, ekon. a řízení stroj. výroby, DPS 50 14 

12631 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, ekon.  a řízení strojírenství, DPS 58 33 

13151 učitel odb. předm. 1.000  VŠ, oznam. a zabezp. tech., DPS 60 34 

273 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, mech. zeměděl.,  DPS 62 18 

336 učitel odb. předm. 1.000 USO, SPŠ stroj.,  DPS 65 12 

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

DPS 
53 25 

586 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, ekonomika a managment, DPS 32 2 

30656 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, mech. zeměděl., DPS 62 35 

13464 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, provoz a ekonom. želez. dopr., DPS 56 31 

7032 učitel odb. předm. 1.000 VŠ, strojír. Technologie, DPS 62 36 

362 učitel odb. předm. 1.000 

VŠ-stroj., konstr. strojů a zař., 

DPS,KCVJ-studium pro ředitele škol a 

šk. zař. - 124 h. 

48 12 

7038 učitel odb. předm. 1.000 VŠ Finanční a správní - Bc., DPS 60 33 

432 učitel odb. předm. 1.000 VŠ silnoproud., elektrotech., DPS 53 28 

13517 učitel odb. předm. 0.431 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 62 27 

7059 učitel odb. předm. 0.905 VŠ, letecký pilot, DPS 61 16 

7020 učitel odb. předm. 0.810 VŠ, strojír. technologie, DPS 55 28 

315 učitel OV - AUŠ 0.417 ÚSO, provoz automobil. dopr., DPS 68 38 

18418 učitel OV - AUŠ 0.483 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 71 36 

13518 učitel OV - AUŠ 1.000 ÚSV, VOB - automech., DPS 71 43 
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28427 učitel OV - AUŠ 1.000 ÚSO, pěst.-chov., VOB, DPS 63 39 

29249 učitel OV - AUŠ 0.733 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 63 35 

465 učitel OV - AUŠ 1.000 VŠ-PF, FYZ, základy techniky 52 9 

543 učitel OV - AUŠ 1.000 ÚSO, DPS 51 30 

30656 učitel OV - AUŠ 0.483 VŠ, mech. zeměděl., DPS 62 35 

13517 učitel OV - AUŠ 1.000 VŠ, tepel. a jaderné stroje, DPS 62 27 

112 vedoucí učitel OV 1.000 ÚSO, VOP, DPS 54 29 

7104 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB 73 26 

578 učitel OV 1.000 ÚSO, DPS 47 2 

310 učitel OV 1.000 ÚSO, provoz a ekonomika žel. dopravy 72 14 

18418 učitel PV 0.429 ÚSO, autodoprava, VOB, DPS 71 36 

420 učitel OV 1.000 USO, SPŠD,VOB-klempíř, lakýrník, DPS 32 10 

535 učitel OV 1.000 ÚSO, elektrotechnik, VOB, DPS 48 4 

363 učitel OV 1.000 USO, SPŠ dopr., DPS 33 12 

488 učitel OV 1,000 USO, VOB 59 7 

351 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 59 39 

29249 učitel PV 0.429 ÚSO, pěstitel., VOB, DPS 63 35 

7108 učitel OV 0.500 ÚSO, VOB, DPS 64 25 

7110 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 62 38 

626 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 30 1 

7114 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 52 31 

7116 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 64 27 

606 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 43 1 

625 učitel OV 1.000 VOB, DPS 41 1 

542 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 35 3 

547 učitel OV 1.000 VOB, DPS 58 3 

7117 učitel OV 1.000 ÚSO, VOB, DPS 61 38 

13334 učitel OV 0.200 ÚSO, strojír.,VOB, DPS 73 49 

13334 učitel PV 0.143 ÚSO, strojír.,VOB, DPS 73 49 

28878 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO,  vychovatelství 54 34 

539 vychovatel 1.000 VŠ – Bc., PF sociál. práce, vychovatelství 58 10 

507 vychovatel 1,000 USO, DPS, ZČU PF - vychovatelství 42 8 

20007 vychovatel 1.000 ÚSO, telekom. technika, DPS 52 14 

540 vychovatel 1.000 ÚSO, spec. ped., PF - vychovatel 57 16 

618 vychovatel 1.000 VŠ-Bc., spec. pedagog.-vychovatelství 50 7 

560 vychovatel 1.000 VŠ zemědělská, UK Ped. fak. – spec. ed. 56 8 

596 vychovatel 1.000 VŠ JAK+ZČU PF–sociální práce, andrag. 50 1 

7157 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagog. – MŠ, DPS 66 47 

7282 vedoucí vychovatel 1.000 ÚSO, chovatel, DPS 57 17 

623 vychovatel 1.000 SPŠ pedagogická, ZČU PF - vychovatelství 55 31 

360 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 55 30 

285 vychovatel 1.000 ÚSO, DPS, ZČU PF vychovatelství 60 15 

7279 vychovatel 1.000 VŠ-Bc, sociálně právní,  DPS 60 32 

413 vedoucí vychovatel 1.000 USO, DPS vychovatelství 55 14 

624 vychovatel 1.000 ÚSO pedagogická, ZČU PF- vychovatelství 51 3 

582 vychovatel 1.000 ÚSO, pedagogická 56 1 

553 vychovatel 1.000 SŠ ped. 48 5 

595 vychovatel 1.000 VŠ-Bc., PF 38 4 

7166 vychovatel 1.000 ÚSO, vychovatelství 57 38 

556 asistent pedagoga 1.000 UK v Praze, Geochemie, DPS 54 3 

7115 asistent pedagoga 1.000 VOB strojní zámečník, DPS 65 26 

584 asistent pedagoga 1.000 SPŠ elektrotechnická 35 2 

7071 asistent pedagoga 1.000 US prodavačka, DPS 69 27 

555 asistent pedagoga 1.000 Univerzita J. A. Kom., Praha, vzděl. dosp. 34 2 
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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 

žádostí o 

vydání nového 

rozhodnutí  

Počet 

podaných 

odvolání                    

proti nepřijetí                 

ke studiu 
1. kolo 

PŘ 
2. kolo 

PŘ 

 

 
596  22 470  62 0 

*  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 (ředitelka, zástupci) 4 6 15.350 

V oblasti cizích jazyků 5 17 16.500 

K prohloubení odbornosti (vychovatelé) 4 55 50.500 

K prohloubení odbornosti (učitelé UOV) 3 5 51.794 

K prohloubení odbornosti (učitelé) 22 46 118.511 

K prohloubení odbornosti (výchovní poradci) 2 2 14.000 

Celkem 40 131 266.655 
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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 

160 52 6 8 94 

 

 

3.4.  Přehled o absolventech SŠ se závěrečnou zkouškou 

 

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

včetně NS 

91 22 

 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

(včetně 

přijatých 

Na žádost o 

nové 

rozhodnutí-1. 

a 2. kolo) 

* 

Počet 

žádostí o 

vydání 

nového 

rozhodnutí 

Počet tříd 
1. 

kolo 
PŘ 

2. 

kolo 
PŘ 

23-45-M/01  Dopravní prostředky 52 3 42 10 1 

37-41-M/01  Provoz a ekonomika  

                     dopravy 
189 19 154 20 4 

41-45-M/01 Mechanizace a služby 47 0 39 0 1 

39-41-L/01  Autotronik 78 0 67 7 2 

23-68-H/01 Mechanik opravář    

                    motorových vozidel 
135 0 85 25 

2 

23-55-H/02  Karosář 26 0 26 0 1 

23-61-H/01  Autolakýrník 10 0 0 0 0 

33-59-H/01  Čalouník 2 0 0 0 0 

37-52-H/01  Železničář 0 0 0 0 0 

64-41-L/51   Podnikání 57 0 57 0 2 

celkem 596 22 470 62 13 
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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     970 100,00 958 100,00 

Prospěli s vyznamenáním 35 3,61 71 7,41 

Prospěli 681 70,21 834 87,06 

Neprospěli 175 18,04 50 5,22 

Nehodnoceni 71 7,32 0 0,00 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu 

hodnoceného školního roku 
0 0 0 0,00 

Neklasifikováni 8 0,82 3 0,31 

Zanechali studia na vlastní žádost 

(včetně přerušení studia) 
41 4,23 37 3,86 

 

4.2. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek  
 

  

Součást – kód a název 

oboru 

 

žáci, 

konající 

mat. a 

závěr. 

zkoušky 

celkem 

prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

konali 

zkoušku 

v náhradním 

nebo 

opravném  

termínu 

Maturitní  zkouška      

41-45-M/01   

Mechanizace a služby 
36 2 26 10 14 

37-41-M/01 Provoz  

a ekonomika dopravy 
76 6 54 22 30 

23-45-M/01 

Dopravní prostředky  
19 1 12 6 8 

39-41-L/01 Autotronik 21 1 16 4 11 

64-41-L/51 Podnikání 24 2 16 6 9 

Celkem 176 12 124 48 72 

Závěrečná zkouška      

23-68-H/01 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 

55 1 46 8 15 

23-55-H/02  Karosář 12 0 8 4 2 

37-52-H/01  Železničář 9 2 7 0 0 

33-59-H/01 Čalouník 3 1 2 0 0 

23-61-H/01 Autolakýrník 12 0 7 5 3 

39-41-L/01H Autotronik  

(pokusné ověřování L0+H) 
26 2 22 2 0 

Celkem 117 6 92 19 20 
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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. 970 73767 76,05 2927 3,02 18 24 

2. 958 28286 29,53 762 0,80 7 4 

 

 

4.4.   Údaje o integrovaných žácích  
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Mentálně postižení 0 0 

Sluchové postižení 1 (1 IVP) 1. (1 IVP) 
Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 1 2. ročník - 1 

Tělesné postižení 0 0 

S více vadami 

8   (6 IPV)                 1. ročník - 5  (5 IPV) 

                2. ročník – 2  (2 IPV) 

    3. ročník – 1  (1 IVP) 

S vývojovými  

poruchami učení 
59 (13 IPV) 

                1. ročník - 22 (5 IPV) 

                2. ročník - 16 (4 IPV) 

                3. ročník - 16 (3 IPV) 

                4. ročník -   5 (1 IPV) 

S vývojovými   

poruchami chování 
3   (2 IPV) 

                1. ročník -   2 (1 IPV) 

                3. ročník -   1 (1 IPV) 

Autisté 
  2  (2 IPV) 

 

                3. ročník -   1 (1 IPV) 

                4. ročník -   1 (1 IPV) 

Celkem 74 (24 IPV) 
* Počet integrovaných žáků k 30. 6. 2019 

 
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. 
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 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 519 žáků. 

 

Výchovné poradenství má dvě oblasti: 
 

1. Výchovnou a vzdělávací 

Pro žáky 1. ročníků jsme v letošním školním roce uspořádali na začátku září 2019 

dvoudenní adaptační kurzy. Žáci a jejich třídní učitelé odjeli do střediska La Rocca, Kemp 

v Konstantinových Lázních. 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. 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 konzultace s pedagogy a to zejména 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. Dvaceti dvěma žákům byla poskytována podpůrná opatření 1. a 2. 

stupně a jedenáct žáků se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu. Výchovná 

poradkyně sledovala jejich prospěch, chování 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. 
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 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 20019/20, 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. V rámci aktualizace 

vybraných příloh dokumentu Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č,. j.  21291/2010-28 byla schválena 

aktualizovaná příloha č. 1 Návykové látky. 

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 3. září 2019 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.  
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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 2019/20 se uskutečnily tyto preventivní programy:  

V měsíci říjnu 2019 jsem opět využila nabídky Plzeňských městských dopravních 

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

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

            12. a 13. listopadu 2019 proběhly ve 4. ročnících programy týkající se zdravého 

sexuálního života, které nám nabídli a poté realizovali pracovníci Fakultní nemocnice Plzeň 

v rámci své preventivní činnosti. Programy měly u žáků příznivý ohlas, proto bych                         

ve spolupráci s FN chtěla pokračovat i v příštím školním roce. 

V průběhu měsíce ledna 2020 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.  

Během měsíce února 2020 jsem ve spolupráci s pracovníky organizace Člověk v tísni 

připravila programy, které by měly přispět k finanční gramotnosti našich žáků. Programů se 

zúčastnili žáci 3. ročníků. Díky těmto workshopům si žáci doplnili poznatky z předmětů 

Právní nauka a Občanská nauka, popř. dalších odborných předmětů. 

           21. listopadu 2019 jsem se zúčastnila 1. konference primární prevence rizikového 

chování Plzeňského kraje. Pracovníci PPP Plzeň představili systém preventivních služeb 

v Plzeňském kraji. Jedním z důležitých témat, která zde zazněla, bylo, jak budovat bezpečné 

klima ve škole. Mgr. Marek Černý představil příručku pro tvorbu zdravého a bezpečného 

klimatu školy (tato příručka byla následně v elektronické podobě zaslána všem pedagogickým 

pracovníkům školy a je uložena na Infosysu). Mgr. Vladimír Sklenář, pracovník MŠMT nás 

seznámil s Národní strategií primární prevence Rizikového chování dětí a mládeže na období 

2019-2027 a akční plán realizace národní Strategie na období 2019-2021. 

Během školního roku jsem se jako metodička zúčastnila dvou setkání metodiků 

prevence v PPP Plzeň. Ta se konala 27. listopadu 2019 a 2. února 2020. Na těchto jednáních 

byla nejdůležitější dvě témata. Jednak informace k úpravám školního řádu v oblasti                

prevence tak, aby odpovídaly platné legislativě, jednak informace ke zpracování                                  

krizových plánů na jednotlivých školách. Na základě těchto jednání a po dohodě 

s Mgr. Blankou Havlíčkovou a Mgr. Davidem Simotou, DiS., výchovnou poradkyní 

a sociálním pracovníkem pracoviště Křimice, jsme vypracovali krizové plány pro naši školu. 

Byly zaslány pedagogickým pracovníkům, aby se s nimi seznámili, zároveň jsou uloženy 

na Infosysu. Ing. Ireně Novákové, ředitelce školy, byly zaslány návrhy na úpravu školního 

řádu. 

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. Spolupracovali jsme i s Policií ČR. Nejvíce problémů jsme řešili 

v 1. ročnících. I z toho důvodu byl podán projekt k dotačnímu programu Plzeňského kraje. 
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Pokud by byl schválen, mohli bychom realizovat ve spolupráci s odborníky preventivní 

programy právě pro 1. ročníky. Kromě toho jsme se jako škola přihlásili do projektu Nenech 

to být, díky němuž máme možnost zachytit problémy žáků a pomoci jim je řešit. 

 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. Od roku 2020 budou mít 

metodici k dispozici i časopis Prevence.  

V následujícím školním roce budu jako 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 19 tříd, z toho 12 tříd oboru vzdělání  

zakončeném výučním listem, 5 tříd  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. a od 1. 1. 2020 podle poslední úpravy č. 248/2019 Sb. 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, podle koncepce 

poradenských služeb ve škole, plánu práce na školní rok 2019/20 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, to v letošním školním roce proběhlo 4. listopadu 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. 
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V letošním školním roce mělo individuální plán dvanáct žáků a podpůrná opatření byla 

poskytována dvaceti osmi 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 probíhalo ve dvou třídách, následovala správní řízení ve věci podmíněného 

vyloučení ze studia. Spolu s šikanováním bylo v jedné třídě současně řešeno ničení školního 

majetku. Další správní řízení ve věci vyloučení nebo podmíněného vyloučení proběhla 

v souvislosti s výskytem návykových látek ve škole,  z důvodu neomluvené absence a také 

nevhodného chování na lyžařském kurzu. Proběhlo jich devatenáct, tři plánovaná 

na 12. března 2020 se neuskutečnila z důvodu uzavření škol. 

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. 

 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 proběhlo setkání výchovných poradců v Pedagogicko- 

psychologické poradně V Plzni  (3. prosince 2019) zaměřené na novelu vyhlášky                              

č. 270/2017 Sb.  
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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 ve dnech 27. listopadu 2019 a 13. února 2020, na kterých byly 

představeny novinky v oblasti prevence a zejména krizové plány pro školy. 

 Ve škole je vypracován Preventivní program školy, který vymezuje hlavní témata 

prevence: prevence kouření, alkoholismu, drogové závislosti, šikany, kriminality 

a delikvence, záškoláctví, rizikového sexuálního chování, virtuálních drog a xenofobie 

a rasismu. Pro preventivní působení jsou vybrána vhodná témata z osnov jednotlivých 

předmětů a prevence je začleněna v ŠVP. Doplněna je dalšími činnostmi z oblasti prevence, 

což jsou spolupráce s odborníky a institucemi, setkání s žáky a rodiči, individuální 

konzultace, návštěvy představení, přednášek a besed.   

Snahou metodičky ve spolupráci se sociálním pedagogem a 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. Byla však správní řízení v souvislosti 

s nálezy návykových látek u žáků (řešila Policie ČR) i z důvodu šikanování spolužáků. 

Většina učitelů včas sděluje metodičce své poznatky o rizikovém chování žáků a společně 

domlouvají vhodné způsoby řešení problémů i ve spolupráci  s rodiči žáků.  

 V únoru byl metodičkou vypracován a podán projekt s žádostí  o poskytnutí finanční 

dotace na podporu preventivních aktivit s názvem Zvol si správnou cestu. 

Ten byl Krajským úřadem Plzeňského kraje následně schválen a byla poskytnuta dotace 

20 000 Kč. Projekt zahrnuje besedy pro žáky na podporu zdravého životního stylu. Besedy 

Centra lékařské prevence, které byly plánované od dubna do června, se přesunou na příští 

školní rok a pro budoucí první ročníky bude besedy zajišťovat Point 14.     

 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.  

 

 

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

           sítě Ing. Jana Princla – Karlovarská 

 
V letošním školním roce jsme po delší době investovali do klíčové infrastruktury 

serverů na Karlovarské a upgradu páteřní sítě. Investice a nákup serverového HW byly již 

plánovány s vizí přechodu na plnou virtualizaci pomocí Hyper-V s tím, že byly nakoupeny 

dva nové servery s možností clusteringu a případného failoveru. Na obou serverech běží              

OS Windows 2019 ve verzi Datacenter, nad ním pak běží virtualizační prostředí Hyper-V. 

Oba servery jsou připojeny již 10Gbps optikou, z tohoto důvodu byly vyměněny páteřní 

switche v serverovně, aby tuto rychlost již podporovaly. Rovněž bylo zakoupeno diskové pole 

pro ukládání dat a především pro zabezpečenou archivaci a zálohování klíčových dat 

dle GDPR.  

Bylo rovněž přistoupeno k posílení Wi-Fi pokrytí v areálu školy na Karlovarské 

a na DM I. a DM II. Lépe jsou nyní pokryty krajní části budovy školy.  Dále byly pokryty 

některé problémové pokoje na DM I. (zejména za výtahovou šachtou, kde bylo stávající 

pokrytí nedostatečné a v zátěži připojení vypadávalo) a na DM II. nově 10. a 11. patro, kde 

jsou nyní ubytovaní také žáci středních škol.  
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Další velkou akcí, realizovanou v letošním roce, byl přechod e-mailových                      

služeb od stávajícího poskytovatele na služby Outlook 365 v rámci cloudových služeb 

Microsoft 365. Cloudové služby od Microsoftu (dříve pod názvem Office 365) používáme              

na naší škole již 6. rok a jsme s nimi velmi spokojeni. Osvědčily se nám zejména letos 

v jarním období, kdy jsme byli nuceni realizovat distanční výuku, s čímž nám velmi pomohla 

cloudová služba Teams. Koncem letošního školního roku jsme tedy přistoupili k migraci                   

e-mailového řešení ze stávajícího lokálního e-mailového serveru na službu Outlook 365.                

Do Outlooku 365 byly úspěšně „zmigrovány“ stávající e-mailové schránky, díky čemuž 

uživatelé nepřišli o svou původní poštu. Byly také založeny distribuční seznamy a sdílené                

e-mailové schránky. Uživatelé nově mají ve svých schránkách na Office 365 prostor 100 GB 

pro poštu a neomezený prostor pro archiv. Zároveň můžou využívat všechny integrované 

cloudové služby, např. OneDrive s kapacitou až 5 TB na uživatele,  aplikaci Teams 

a integrované aplikace Office – Word, Excel, PowerPoint a mnoho dalších. 

Počítačové učebny a lokální PC vybavení 
Začátkem tohoto kalendářního roku jsme byli nuceni provést přechod                               

z OS Windows 7 na Windows 10 (týkalo se to ještě cca ¼ počítačů na škole, zejména 

v kabinetech a kancelářích). Ve třech PC učebnách, kde počítače nebyly ještě vybaveny              

SSD disky jsme se rozhodli přistoupit k upgradu a spolu se správcem PC učeben                         

Mgr. Romanem Roubalem a ICT koordinátorem Mgr. Robertem Peckem jsme provedli 

výměnu HDD za SSD v těchto učebnách. Výsledkem je znatelné zrychlení těchto stanic 

a prodloužení jejich životnosti nejméně o několik dalších let. Jazyková učebna B08 byla 

dovybavena 25 obaly pro tablety iPad a iKufrem, který slouží k napájení a synchronizaci 

těchto tabletů. Správa iPadů je realizována vzdáleně pomocí MDM Mosyle. Do učebny 

se přesunul rozvrh hodin, při kterých je možno tato zařízení využívat.  V učebně je také 

instalována interaktivní tabule. Vyučující cizích jazyků tak může využívat různé metody, 

které vedou ke zkvalitnění výuky. V tomto roce bychom rádi vyřešili problém přenosu obrazu 

z iPadu přes dataprojektor na interaktivní tabuli. 

V příštím školním roce plánujeme především výměnu projekční techniky v učebnách, 

kde je v mnoha případech vybavení již velmi zastaralé (projektory z roku 2013, velmi špatná 

svítivost, špatné lampy a vadné čipy, nemožnost připojení HDMI atd.). Dále pak je v plánu 

spojení Active Directory databází Karlovarské a Křimic (dopskopl.cz a dopskopl-kr.cz) 

pod jednu novou doménu spsdplzen.cz, pod kterou nadále škola jako celek bude vystupovat 

i navenek.  

 

 

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

sítě Mgr. Martina Zíbara 

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

aktualizace.  

SonicWall zařízení se stará o zabezpečení rozhraní internetu a školy a veřejných 

serverů umístěných do DMZ. Rychlost připojení na jednotlivé stanice zatím omezujeme 

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. 

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

školního roku docházelo k úpravám dle vývoje sítě. 

Začínáme přebudovávat páteř sítě na 10 Gbps (zatím je tvořena 16portovým plně 

10Gbps switchem + rozšířením stávajícího hlavního switche o 2× 10Gbps porty), zatím 

je na tuto páteř plnou rychlostí připojený nejnovější server a nový NAS. 
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Postupně na tuto rychlost budeme připojovat jednotlivé PC učebny. Jednotlivá koncová 

zařízení zatím budou připojena rychlostí 1 Gbps. 

Na DM5 mají žáci dvě připojení k Wi-Fi rozvodu. Zařízení byla rozšířena o 2 AP. 

Ve škole se žáci připojují do Wi-Fi sítě Eduroam. Zde bylo přidáno AP pro učebnu č. 5. 

Rovněž oba kontrolery byly rozšířeny o nové licence (DM + 3 a škola + 2). 

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

aktualizacemi. 

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

Z výběrového řízení v roce 2020 byly pořízeny nové PC a NB, které jsou použity jako 

náhrada již nedostačující zastaralé techniky v učebnách teorie a v kabinetech, náhradní díly 

na opravu nebo vylepšení PC. Rovněž síťová tiskárna pro laboratoře jako náhrada za starou 

nefunkční. 

Podle požadavků GDPR jsme upravili některé přístupy.  

Ve stravenkové pokladně došlo k výměně programu stravné za novou verzi. V jídelně 

byl zakoupen nový výdejní systém jak u výdeje, tak i pro objednávky, kde mají navíc 

strávníci možnost si i vytisknout náhradní stravenku. Z dosavadních papírových karet se 

přešlo na čipy nebo Plzeňské karty či jiná kompatibilní média. 

Též postupně přecházíme ze starého programu JUMP na modernější systém Fenix. 

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

zastaralých nevyhovujících analogových kamer byla nahrazena kvalitnějšími IP kamerami. 

Všichni uživatelé střediska Křimice jsou od ledna kompletně připojeni do Office365 

(zaměstnanci i žáci). V současnosti se připravuje přechod poštovních schránek ze školního 

mail serveru na poštu v Office365. 

Během koronavirové krize mnozí učitelé přešli na výuku pomocí webinářů, kde 

nejčastějším způsobem spojení byl MS Teams, v menším počtu Google classroom. Dalším 

prostředkem pro schůzky učitelů s rodiči či žáky mají učitelé k dispozici v systému Bakaláři – 

zde se jedná opět o schůzky přes MS Teams. 

Během krize jsme na školních 3D tiskárnách tiskli pod SIT Port Plzeň komponenty 

na obličejové štíty. 

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  a výdejní terminál v jídelně 
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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. 

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. 

 

Specializační studium pro koordinátory EVVO 

Na SPŠ dopravní, Plzeň bylo v prosinci 2019 ukončeno Specializační studium 

pro koordinátory EVVO Plzeňského a Karlovarského kraje. Závěrečné zkoušky proběhly 

18. prosince 2019 na KÚPK. Nový kurz Specializačního studia bude zahájen v září 2020. 

Studium zajišťuje Ing. Jana Jindřichová a Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. 

z Přírodovědné fakulty UK.  

 

Recyklohraní 

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

ve škole zajišťuje Ing. Jana Jindřichová a pan Stanislav Liška, vedoucí provozu SPŠ dopravní,  

Plzeň. 

 

Akce DVPP  

 

Krajská environmentální konference pro pedagogické pracovníky 

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

Plzně, téma konference – „Voda v krajině“, 19. září 2019.  

 

Dny globálního rozvojového vzdělávání 

Pořadatel – NIDV Praha – téma – „Příklady globálního rozvojového vzdělávání v MŠ, ZŠ 

a SŠ v Uherském Brodě“, 16. – 19. října 2019 

 

Krajská konference pro učitele ekologické výchovy 

Pořadatel – KCVJŠ Plzeň, téma konference – „Vliv člověka na životní prostředí a jeho 

měření“, 21. listopadu. 2019 

 

Seminář pro učitele přírodovědných předmětů 

Pořadatel – KCVJŠ Plzeň, téma semináře – „Zadržování vody v krajině“, 12. prosince 2019 
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Akce s žáky 

 

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 Pančíková 

a Ing. Jana Jindřichová. 

 

8. října 2019 - Exkurze pro žáky ZŠ Města Touškova do Botanické zahrady v Bečově 

nad Teplou a Environmentálního centra Krsy. 

 

15. října 2019 – Exkurze pro žáky ZŠ Chotěšov do Domu Natura v Příbrami a dolu Anna 

v Březových Horách. 

 

 

4.6. Další vzdělávání žáků a aktivity žáků DM  
  

 

Lůžková kapacita DM je 819 lůžek, celkově je zde ubytováno 557 žáků a studentů, 

z toho je 53 studentů z VOŠ a 43 z konzervatoře. Domovy jsou rozděleny na tři úseky, a to 

na Karlovarské 99, kde je ubytováno 393 žáků a studentů, dále ve Skrétově ulici, kde je 

68 žáků, a v Křimicích, kde je 96 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 DinoParku, 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 Vánocemi jsme se zúčastnili zpívání koled na náměstí Republiky.  

Nepovinné předměty Počet 

žáků 

% z celkového počtu žáků 

                   šablony 89 15,97 

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 5,74 

Kroužek jóga 26 4,66 

Kroužek sálové kopané 460 82,58 

Kroužek florbalu 390 70,01 

Kroužek fyzického posilování 150 26,92 

Kroužek plavecký 410 73,60 

Kroužek divadelní 230 41,29 

Kroužky s kulturním zaměřením – kino.. 360 64,63 
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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 

 

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. V letošním školním roce se vychovatelé zapojili do šablon a v šablonách 

absolvovali již 1x školení. 

 

Technický stav a vybavenost DM: 

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

Karlovarská a jedno patro na DM v Křimicích. 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 III MŠMT 4.129369,00 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 
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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 III" 
 

Projekt ve fázi realizace. 

Do projektu se zapojilo celkem 57 pedagogů naší školy a 27 vychovatelů DM, 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, pořádají projektové dny, 

tandemovou výuku a různě zaměřené kluby, zapojují do své výuky odborníky z praxe. Žákům 

se v rámci projektových aktivit věnuje školní kariérový poradce, sociální pedagog 

a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.  

 

4.7.4.  Projekt "Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD  

           Plzeň - Křimice"  
 

Projekt ve fázi udržitelnosti. 

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. 
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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 2019 do března 2020.  

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 a ICT.   

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

i odborné pomůcky na výuku i práci v kroužku. Během školního roku 2019/20 

probíhalo10 kroužků - pro žáky ZŠ - Autodráhové modely, Stavebnice aut, dronů a robotů, 

Ekologie prakticky a zábavně a pro žáky SŠ - Fyzikální a Elektrotechnický kroužek, kroužek 

Robotiky, Moderních technologií, Matematických výpočtů, Diagnostika aut prakticky 

a Čtenářský klub. Uskutečnily se 4 projektové dny a 11 exkurzí s odborným zaměřením.  

  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 procent. 

 

 

4.8. Spolupráce školy s odbornými partnery a s  úřadem práce   

 
SPŠ dopravní, Plzeň i v letošním roce pokračovala v trendu rozšiřování spolupráce 

s odbornými firmami. Díky tomu  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. Dovozce nejmodernějších zahraničních autoopravárenských technologií, firma 

AD Technik, s. r. o., dlouhodobě přináší pedagogům i žákům možnost seznamovat se 

průběžně s nejmodernější technikou dodávanou na trh v ČR, pokračuje spolupráce s Porsche 

ČR v rámci projektu s celostátní působností, pokračuje projekt podporující výuku v rámci 

tahačů s firmou Volvo Truck Center Nýřany. Právě představitelé významných firem se stali 

aktivními členy Poradního sboru ředitelky školy v segmentu auto-oborů s vizí zintenzivnit 

spolupráci a trvale zkvalitňovat výuku 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.   
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Škola spolupracuje zejména s oddělením pro poradenství. Tato spolupráce je 

významná pro informovanost žáků ZŠ o možnostech uplatnění v tzv. málo-četných oborech 

vzdělávání.  

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. I v příštím školním roce 

hodláme pokračovat v nastoupené cestě, totiž využívat výuková vozidla pro diagnostiku, 

včetně našich odborných pracovišť studenty Univerzity a pravidelnými informacemi 

o možnostech studia na ZČU formou 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 elektromobility jak 

formou poutavé přednášky, tak praktickou ukázkou vozidel na čistě elektrický pohon. 

Koronavirus bohužel tento segment spolupráce v letošním roce znemožnil. Věříme, že 

ve školním roce 2020/21 budeme moci v této formě pokračovat. Z velkých firem nadále 

spolupracujeme s ČD, a. s., rozvíjí se  vztahy s Berger Bohemia, a. s.,  APB – Plzeň a. s., 

Duvenbeck logistik s. r. o., DAF – Neva Group, Tatra TRUCKS a. s. a řadou autoservisů 

v rámci celého kraje, vždy s cílem odborného růstu a získání pracovního uplatnění žáků 

po ukončení studia. Významným partnerem školy je Škoda Auto, a. s. Díky podepsané 

spolupráci má škola možnost získat každoročně formou daru výukové vozidlo dle zadané 

konfigurace, automobil získá též za vítězství žáka v celostátní soutěži Autoopravář junior, 

za umístění na 2. a 3. místě pak motor, resp. převodovku. 

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 možné 

účasti v zajímavých projektech, a to i v mezinárodním měřítku. Díky této spolupráci škola 

získala v době nedostatku dezinfekčních prostředků vyvolaného nárůstem pandemie 

koronaviru dezinfekci zdarma, což byla velmi podstatná pomoc. 

 

  

4.9.    Účast žáků v SOČ – Ing. Rostislav Jekielek 
  

Školní kolo SOČ se konalo 27. února 2020  v salonku školy. Tohoto ročníku se 

zúčastnilo patnáct žáků naší školy, kteří svou práci využijí formou obhajoby u maturitní 

praktické zkoušky a prezentovali své práce z oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, 

zaměření Logistika a zasilatelství, Silniční doprava a Dopravní služby v EU. 

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. 

     Do okresního kola postoupilo se svými pracemi sedm žáků. Avšak z důvodu pandemie 

se toto kolo nekonalo. 

  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. 
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5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku  

 

5. 1. Výsledek kontroly Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 
 

Ve dnech  3. – 19. září 2019 byla Územním odborem implementace programu České 

Budějovice – Plzeň provedena administrativní kontrola projektu Nebojte se řemesla. 

Vedoucím kontrolní skupiny byl Martin Karásek, členem kontrolní skupiny 

Viktorie Kantoříková, DiS.  Regionální rada regionu soudržnosti je kontrolním orgánem 

ve smyslu ust. § 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů. Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena 

ust. § 8a zákona o finanční kontrole. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

 

Předmět kontroly: 

Administrativní kontrola dokladů, které v souvislosti s doložením 4. monitorovací zprávy 

o zajištění udržitelnosti projektu pod č. j. RRRSJ 4058/2019 byly předloženy příjemcem 

dne 2. září 2019 na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 

 

Kontrolní zjištění: 

V rámci administrativní kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná 

nápravná opatření. 

 

5. 2. Výsledek kontroly Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 
 

Dne 27. února 2020  byla Územním odborem implementace programu České 

Budějovice – Plzeň provedena fyzická kontrola projektu Nebojte se řemesla. Vedoucím 

kontrolní skupiny byl Martin Karásek, členem kontrolní skupiny Jana Nyergesová. Regionální 

rada regionu soudržnosti je kontrolním orgánem ve smyslu ust. § 2 písm. c) zákona                         

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je vymezena ust. § 8a zákona o finanční 

kontrole. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, pracoviště 

Průkopníků 290/9, Plzeň 5-Křimice + místo realizace projektu 

 

Předmět kontroly: 

Fyzická kontrola spočívající v porovnání deklarovaného stavu se stavem skutečným 

(kontrola souladu originálních dokladů s kopiemi, které byly na Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihozápad příjemcem kontroly předloženy v rámci monitorovací zprávy č. 1 – 4 

o zajištění udržitelnosti projektu).  

Prvním kontrolním úkonem bylo předložení pověření o kontrole č. 8 s č. j. RRRSJ 

844/2020 dle ustanovení §5 odst. 2 kontrolního řádu,  posledním kontrolním úkonem                      

ve smyslu ust. § 12 písm. g) kontrolního řádu byla kontrola prostředků a zařízení prokazující 

dodržování pravidel pro publicitu na místě realizace projektu (kontrola viditelného umístění 

trvalé informační desky). 
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Kontrolní zjištění: 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla udělena žádná nápravná opatření. 

 

 

5. 3. Oznámení o zahájení kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení 

Plzeň-město 

 
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň-město, Americká 28-30, Plzeň, oznámila 

dopisem ze dne 5. března 2020, č. j. 44006/037000/20/010/broolg, že dne 14. dubna 2020              

od 8:00 hodin provede v místě sídla školy kontrolu plnění povinností v nemocenském 

pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. května 2017 do konce posledního 

zúčtovaného období před dnem provedení kontroly. 

  

Příjemce kontroly: 

Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola nebyla uskutečněna, nebyl oznámen důvod ani náhradní termín. 

 
 

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 4. prosince 2018:  

 

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, žákyně Kateřina 

Rubášová  

  

Školská rada se ve školním roce 2019/20 sešla celkem dvakrát. První zasedání 

proběhlo 15. října 2019. 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 2019/20. 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 průběhu celého jednání. Všechny body programu byly splněny, 

dokumenty schváleny. 

Druhé setkání školské rady se uskutečnilo 10. března 2020. 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.  
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Dále pak schválení 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: Kateřina Faiferová 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Lukáš Feřt 

Pokladník:    Lenka Pašková 

Zapisovatel:    Mgr. Šárka Stašková 

Třídní důvěrníci 

Členové SRPŠ se sešli 5. listopadu 2019. Druhé setkání ve školním roce 2019/20 

neproběhlo z důvodu hygienických opatření v souvislosti s Covid 19. Proběhla volba nové 

předsedkyně a nové pokladní.  

Projednali stav účtu sdružení. Schválili příspěvky na soutěže ve výši 19 250 Kč 

a 500 Kč žákům, kteří prospěli v prvním pololetí školního roku 2019/20 s vyznamenáním. 

Dále přiznali finanční příspěvek škole ve výši 27 225 Kč na nákup 25 obalů na tablety 

pro výuku jazyků v jazykové učebně B08. Dále zakoupení učební pomůcky pro výuku 

diagnostiky s cenou 41 733 Kč. Dále členové SRPŠ schválili příspěvek na nákup 

propagačních materiálů. Posledním schváleným bodem byl finanční příspěvek na maturitní 

plesy tříd čtvrtých ročníků v celkové výši 55 000 Kč. 

 

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

       k informacím  
 

Počet podaných žádostí o informace 

celkem 
0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Počet vydaných rozhodnutí                       

o odmítnutí žádosti 
0 

Počet podaných odvolání proti 

rozhodnutí 
0 

Výdaje vynaložené v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona 

106/1999 Sb., a to včetně nákladů   

na zaměstnance školy a nákladů               

na právní zastoupení 

0 
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Výčet poskytnutých výhradních 

licencí a odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradních licencí 

OPERAČNÍ SYSTÉMY 
Windows 8.1 - operační systém 

Windows 10 – operační systém 

Windows Server 2019 Datacenter - serverový operační 

systém Karlovarská 

Windows Server 2016 Datacenter - serverový operační 

systém Křimice 

FreeBSD – poštovní server + router 
 

KANCELÁŘSKÝ SW – licence EES  
MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office  

MS Office 2016 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2019 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 2019 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Inventor 2019 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2019 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení  

Autodesk Mechanical Desktop 2019 - 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  

Anglický a Německý překladový slovník Lingea -                           

pro jazykáře 

WinFire Office - program pro výuku oboru požární 

prevence 
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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 

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) 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program                                      

pro administraci Wi-Fi sítě školy 

Počet stížností podaných podle §16a 0 

a) z toho důvodných 0 
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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 2019/20 byla tradičně realizována stěžejní část praktického 

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

Plzeň-Křimice, část praktické výuky ovšem též v areálu Karlovarská 99. Pracoviště 

odborných firem se zárukou co nejvyšší úrovně výuky, zajištěné smluvně, představují další 

možnosti. 

       Pro odborný výcvik všech tříletých oborů vzdělání (Mechanik opravář motorových 

vozidel, Karosář, Autolakýrník, Čalouník) a výuku čtyřletého oboru vzdělání Autotronik byly 

využity jako vždy dílny v Křimicích, kde probíhala též praktická výuka některých oborů 

vzdělání sídlících na Karlovarské, kterou z kapacitních důvodů v areálu školy na Karlovarské 

nelze provádět. Odbornou praxi a odborný výcvik oborů vzdělání zaměřených na železniční 

dopravu opět absolvovali žáci  na příslušných smluvních pracovištích zajišťujících drážní 

problematiku. Výuku na pracovištích školy prováděli učitelé odborné praxe a odborného 

výcviku, na smluvních pracovištích pečlivě vybraní odborní instruktoři. 
Důležitým měřítkem úrovně znalostí a dovedností žáků jsou každoročně pořádané 

soutěže. Pro školy vyučující auto-obory je to především celostátní Autoopravář junior 

v Mladé Boleslavi a Automobileum v Hradci Králové, kterých se naše škola každoročně 

úspěšně účastní. Letošní ročník byl však fatálně poznamenán pandemií koronaviru a soutěže 

byly zrušeny. Škoda, neboť přípravám bylo věnováno nemalé úsilí, pořadatelství  krajského 

kola Autoopravář junior v kategorii Mechanik opravář motorových vozidel mělo být totiž 

opět pořádáno naší školou, sestavením soutěžního týmu Plzeňského kraje pro Automobileum 

byla též pověřena naše škola.  

       Ze stejného důvodu se neuskutečnil ani pečlivě připravovaný šestý ročník Kempu 

automechaniků, pořádaný pro nejlepší žáky oboru vzdělání Mechanik opravář motorových 

vozidel ze všech škol Plzeňského kraje v rámci projektu Podpora talentovaných žáků. Letošní 

ročník byl věnován především asistenčním systémům moderních vozidel. Představení dvou 

různých justážních zařízení pro kalibraci radarů a kamer bylo zajištěno odborníky příslušných 

firem  v křimických dílnách. Žáci se měli naučit zařízení ovládat a své znalosti a dovednosti 

předvést pedagogům ze svých škol při závěrečném vyhodnocení. 

    Koronavirem byl poznamenán i projekt „Tatra do škol“. Přesunutí do školního roku 

2020/21 znamenalo především zklamání pro žáky 3. ročníku, kteří se na stavbu automobilu 

těšili, pro pedagogy pak sestavení nového týmu, pro realizátory zásah do výukové struktury   

nového školního roku.  
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Covid-19 ovlivnil rovněž úspěšný a mezi žáky oblíbený projekt firmy Porsche ČR. 

Firma ovšem skvěle zareagovala nabídkou on–line výuky s vyhodnocením a možností získání 

bodů pro objednání hodnotných cen.  

   Už ne tak dramaticky byla poznamenána odborná školení. Pouze s využitím nutných 

režimových opatření pokračovala spolupráce se ZČU, Krajskou hospodářskou komoru 

v Plzeňském kraji, zapojení v Klastru mechatronika, (mimochodem - škola získala v rámci 

opatření proti koronaviru 10 litrů dezinfekčního prostředku zdarma), jakož i spolupráce 

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

  Na začátku školního roku se uskutečnila schůzka Poradního sboru ředitelky školy 

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

nejen v oblasti praxe, ale i teorie. V závěru června se pak ve firmě AD technik, s. r. o. 

uskutečnila pro vedení školy prohlídka nových zařízení pro autoopravárenství s využitím 

technologií 4.0 a také a předvedení těchto zařízení v praxi. 

  Úsek PV získal do užívání nový automobil VW Transportér, nová Škoda Fabia 

obohatila flotilu vozů Autoškoly. Na základě spolupráce se Škoda Auto, a. s. došlo též 

k rozšíření vozového parku o dva nehomologované automobily určené výhradně pro výuku 

a školení. Jsou to Škoda Superb Combi 4 x 4, 2,0/200 kW, za vítězství našeho žáka ve finále 

loňského ročníku soutěže Autoopravář Junior pak Škoda Scala 1,5/110 kW. 

  Důležitým prvkem naší práce je i propagace školy. Jednou z forem propagace jsou dny 

otevřených dveří, kde mají návštěvníci, díky naší spolupráci s elektromobilními asociacemi, 

již tradičně možnost usednout za volant elektromobilu. Vedle dnů otevřených dveří jsou                 

tzv. „Veletrhy studijních příležitostí v Plzeňském kraji“, pořádané pod různými názvy                        

v Rokycanech Stodu, Tachově, Klatovech, Domažlicích a Plzni, další možností představit 

veřejnosti naši školu jako atraktivní vzdělávací instituci s obory zajišťujícími absolventům 

profesní perspektivu. Přes časovou, organizační i finanční náročnost se bude úsek na těchto 

akcích podílet i v novém školním roce. Bohužel, takto vynaložené úsilí, podporované 

profesními sdruženími, cechy apod., je někdy marné. Přesvědčili jsme se o tom u oboru 

vzdělání Čalouník, který po dlouhých letech pro nezájem uchazečů neotevřeme. Snahou bude 

zachovat vybavené dílenské prostory pro oborové aktivity.  

  Se závěrem školního roku se začaly realizovat dlouhodobě zamýšlené projekty, jako 

např. modernizace sociálního zařízení nebo odsávání výfukových plynů ve všech dosud 

neosazených dílnách. Dokončují se prostory pro montáž automobilu Tatra v rámci výše 

zmíněného projektu. K zahájení roku 2020/21 tedy hledíme s optimismem.  
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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. Lukáš Feřt. 

 

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

Právní nauka, Tělesná  výchova 

 

Setkání členů PK se uskutečnila z důvodu uzavření škol pouze dvakrát, a to 10. září 2019 

a 18. listopadu 2019.  

 

Činnost předmětové komise:  

 

1. Projekty  

Členové komise se zapojili do projektu Šablony. Mgr. Gabriela Buchtová, 

Mgr. Jiří Dlabač a Mgr. Bohumila Pytlíková doučovali český jazyk a literaturu žáky, kteří 

byli ohroženi školním neúspěchem. 

Mgr. Daniela Bártíková se v rámci DVPP zúčastnila 11. listopadu 2019 semináře 

"Psychohygiena učitele v pedagogické praxi" a začala v únoru 2020 navštěvovat vzdělávací 

program „Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky“. Protože 

tento kurz má dotaci 20 hodin, bude dokončen ve školním roce 2020/21. 

 

2. Organizace školního kola olympiády z českého jazyka 

Školní kolo se uskutečnilo v listopadu 2019. Na organizaci školního kola se podílely 

Mgr. Daniela Bártíková a Mgr Gabriela Buchtová, která vyhodnotila veškeré práce. Také 

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

z Karlovarské i Křimic. Dvě vítězky školního kola postoupily v lednu 2020 do kola 

okresního. 

 

3. Poznávací exkurze  
 Vyučující TEV připravili pro žáky odbornou exkurzi do Herzogenaurachu 

a Norimberka. Čtyři třídy 1. - 3. ročníku zhlédly v říjnu 2019 videoprodukci „Totalita - 

multimediální průvodce Československem 1948 – 1989“. Pedagogický dozor konaly 

Mgr. Daniela Bártíková a Mgr. Pavlína Lindová. Zahraniční exkurze v tomto školním roce 

skončily pouze ve fázi příprav. 
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4. Soutěže a sportovní turnaje 
2. pololetí školního roku 2019/20 bylo ovlivněno mimořádnou situací, a proto odpadly 

plánované soutěže. Nekonala se tradiční recitační soutěž, fotbalový turnaj, republikové finále 

v házené, Juniorský maraton, turnaj beach volejbalu. Přesto se naši žáci zúčastnili 

florbalového turnaje a 25. ročníku Vánočního turnaje v sálovém fotbalu. Zde chlapci obsadili 

3. místo a dívky byly třetí ve skupině.  

Úspěch jsme měli v soutěži futsalu, žáci se probojovali do 3. kola Středoškolské 

futsalové ligy. Vyučující tělesné výchovy zapojili žáky ještě do turnajů v házené a basketbalu. 

Největší naděje byly vkládány právě do republikového finále v házené, protože se chlapci 

dostali do kvalifikace. Ani tato akce se neuskutečnila.  

Mgr. Jiří Dlabač připravoval žáky na dvě literární soutěže, soutěž o cenu 

Filipa Venclíka a soutěž Literární kavárny DJKT. Žákyně oboru vzdělání 

Mechanizace a služby, třídy MPP3 Valentina Jurišová se umístila v soutěži Literární kavárny 

DJKT mezi prvními třemi a byla pozvána na veřejné čtení. 

   

5. Další vzdělávání učitelů 

 Mgr. Gabriela Buchtová studuje Výchovné poradenství. V dubnu 2020 se také 

zúčastnila on-line školení „Než zazvoní“. 

 

6. Zajištění dne otevřených dveří školy 

 Všichni členové komise se podíleli na Dni otevřených dveří v listopadu 2019 

a v lednu 2020. 

 

7. Kurzy  

 Mgr. Gabriela Buchtová a Mgr. Hana Žižková se v září 2019 podílely organizací 

a pedagogickým dozorem  na adaptačním  kurzu 1. ročníků. Již tradičně byl připraven 

pro zájemce z řad žáků lyžařský kurz. Tentokrát se uskutečnil ve dvou termínech 

a organizaci zajišťovala Mgr. Hana Žižková. Byl také připravován na červen 2020 sportovně 

turistický kurz pro žáky 3. ročníků.  

 

8. Maturitní zkoušky  
 Všichni vyučující českého jazyka a literatury byli zkoušejícími nebo přísedícími                    

u ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. V květnu 2020 probíhaly konzultace 

žáků 4. ročníků. 

 

9. Prezentace školy 

 Mgr. Gabriela Buchtová vede oficiální facebookové stránky školy. Současně 

propagovala školu na Veletrhu řemesel v Rokycanech. Stále provádí pravopisnou kontrolu 

školních dokumentů. 

 

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

k přijímacím zkouškám. Kurzy českého jazyka vedly Mgr. Gabriela Buchtová 

a Mgr. Bohumila Pytlíková. Mgr. Gabriela Buchtová pomohla i s organizací této akce. 

 

11. Přednášky a kulturní akce pro žáky školy 

 V letošním školním roce bylo opět zakoupeno předplatné pro žáky                              

do Divadla J. K. Tyla. Žáci měli navštívit čtyři divadelní představení. Proběhla pouze dvě. 

21. ledna 2020 Mgr. Daniela Bártíková navštívila se žáky třídy PLD1 studující obor vzdělání 

Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Letecké technologie a Drážní a městská doprava 
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v Měšťanské besedě divadelní představení „Přelet nad kukaččím hnízdem“, které bylo 

odehráno Divadlem Radka Brzobohatého.  

Dne 11. února 2020 Mgr. Daniela Bártíková zorganizovala pro třídu PLD4, obor 

vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecká doprava a Dopravní služby v EU 

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.  

Mgr. Bohumila Pytlíková ve spolupráci s organizací „Člověk v tísni“ připravila                   

pro třídy 3. ročníků přednášky zaměřené na finanční gramotnost. 

 

12. Distanční výuka 
 Od poloviny března 2020 se všichni členové předmětové komise aktivně účastnili 

distanční výuky žáků prostřednictvím různých aplikací (Bakaláři, Microsoft Teams, Forms). 

Mgr. Buchtová využívala také videokonference. 

 

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. Lukáš Feřt. 

 

 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. Dagmar 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. 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. 
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3. Další vzdělávání členů PK 

Členové předmětové komise se zúčastnili těchto seminářů KCVJŠ v Plzni: 

Říjen 2019 - seminář „Aktuální problémy výuky ruského jazyka“ pedagogická fakulta 

v Praze, Mgr. Daniela Bártíková 

Prosinec 2019 - Christmas seminar for English teachers  - Mgr. Blanka Felegy 

Leden 2020 - Inovativní metody ve výuce německého jazyka / KCJVJŠ Plzeň – 

Mgr. Ilona Prokopcová 

Březen 2020 - online výukové platformy – PaedDr. Dagmar Pančíková 

Duben 2020 - webinář - SMART Výukový software online pro začátečníky – 

Mgr. Ilona Prokopcová 

Duben 2020 -  webinář - SMART Výukový software - tvorba aktivit – Mgr. Ilona Prokopcová 

Květen 2020 - webinář - Digitální výuka II / Klett nakladatelství/ - Mgr. Ilona Prokopcová 

Květen 2020 - webinář - Teams pro pokročilé - PaedDr. Dagmar Pančíková 

Květen 2020 - webinář - produktová prezentace "Stay on a High Note – Mgr. Romana Říhová 

 

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. 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 se s 13 žáky naší školy zúčastnila soutěže Kontext – on-line soutěž 

v porozumění anglickému odbornému textu. Soutěž organizovala Západočeská univerzita 

v Plzni. 

 

5. Projekty 

Šablony II: 

Do projektu Šablony se zapojily Mgr. Yvona Špetová, Mgr. Blanka Felegy, 

Mgr. Soňa Krausová a PaedDr. Dagmar Pančíková. 

Erasmus: 

Říjen 2019 – leden 2020 - Mgr. Yvona Špetová spolupracovala s Mgr. Boženou 

Vaněčkovou na přípravě zapojení do projektu Erasmus.  

 

6. Kulturně poznávací exkurze 

Ve školním roce 2019/20 se z důvodu koronavirové epidemie neuskutečnily plánované 

exkurze. 

 

7. Zahraniční exkurze 

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

pro žáky naší školy v termínu 1.- 6. prosince 2019. Žáci navštívili zajímavé destinace, jako 

například  Oxford, Birmingham, Coventry 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.  
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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 

Ve školním roce 2019/20 se soutěž Fiktivní výběrové řízení, na které se podílejí 

učitelé cizích jazyků jako členové poroty,  z důvodu koronavirové epidemie neuskutečnila.  

 

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, RNDr. Miroslav Randa, Ing. Denisa Pašková,                    

Mgr. Lukáš Feřt 

 

Za práci komise zodpovídal ZŘ. Mgr. Lukáš Feřt 

 

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 vzdělání. 

2. Někteří vyučující se podíleli na prezentaci naší školy na základních školách (Mgr. Jiřina 

Dušková v Chotěšově, Merklíně, Zbůchu, Líních, Staňkově a Heřmanově Huti, 

Mgr. Lukáš Feřt v Plzni na ZŠ církevní) i na celodenních prezentacích středních 

škol (Mgr. Marcela Nesnídalová a Mgr. Miroslava Chocholová - Posviť si na budoucnost 
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v Plzni, Mgr. Miroslava Chocholová – Prezentační výstava středních škol v Tachově, 

Mgr. Lukáš Feřt – Veletrh středních škol v Blatné, Mgr. Jiřina Dušková - Veletrh 

perspektivy řemesel ve  Stodu).  

3. Mgr. Marcela Nesnídalová je garantem nově vzniklého zaměření oboru vzdělání Provoz 

a ekonomika dopravy – Bezpilotní systémy (Drony). Zároveň je autorem vzniklého ŠVP 

pro zaměření Bezpilotní systémy a připravuje se na zkoušky ovládání dronu na Úřadu 

pro civilní letectví ÚCL. 

4. Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Roman Roubal, Mgr. Miroslava Chocholová zadávali 

státní maturitní zkoušky. 

5. Mgr. Marcela Nesnídalová, Mgr. Miroslava Chocholová zadávali testy pro přijímací 

řízení žáků ze ZŠ. 

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 a tisku ochranných štítů 

v době koronaviru. 

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

který ve školním roce 2019/20 odbavil okolo 1 200 požadavků a eviduje celkem 

přes 11 560 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 2 880 000 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. Mgr. Roman Roubal prováděl průběžnou údržbu ICT učeben. 

10. 13. – 16. ledna 2020 proběhla mezinárodní robotická soutěž ROBO VOZÍTKO PLZEŇ 

2020, na kterou Mgr. Marcela Nesnídalová jako technický doprovod připravila společně 

s Ing. Petrem Neduchalem dva dvoučlenné týmy. Soutěž s účastí Němců, Slováků, 

Chorvatů i Číňanů a samozřejmě týmů ze tří středních škol v Plzni probíhala na FAV 

ZČU a v Techmanii v Plzni.  

11. V listopadu  2019 Mgr. Miroslava Chocholová a Mgr. Lukáš Feřt uspořádali školní kolo 

piškvorek. Dne 19. listopadu 2019 Mgr. Miroslava Chocholová doprovázela 

piškvorkový tým na Gymnázium Plzeň, kde probíhalo krajské kolo piškvorek.  

12. Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhla školní soutěž „Prezentace přírodovědných 

předmětů“, které se zúčastnili žáci z Karlovarské i z Křimic. Všech 14 soutěžních prací 

bylo velmi zajímavých a poučných. Soutěž byla zveřejněna na školním facebooku, 

na stránkách školy i na nástěnce. V porotě byli Mgr. Jiřina Dušková, RNDr. Miroslav 

Randa a PaedDr. Martina Fabianová. 

13. V pátek 13. prosince 2019 proběhlo školní kolo „Matematika je hra“, kterého 

se zúčastnilo 52 žáků z Karlovarské i z Křimic, kteří soutěžili ve dvojicích. Soutěž byla 

zveřejněna na školním facebooku, na stránkách školy a na nástěnce. V porotě zasedly 

Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Vendula Trnková, PaedDr. Martina Fabianová. 
14. PaedDr. Martina Fabiánová a Mgr. Roman Roubal vedli přípravné kurzy na přijímací 

zkoušky pro přihlášené žáky ZŠ. Kurzy probíhaly od ledna do března 2020.  

15. Vyučující se zúčastnili několika školení: 

 9. října 2019 se Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Marcela Nesnídalová, Ing. Marcela 

Kubíková, Mgr. Lukáš Feřt a Mgr. Robert Pecko zúčastnili semináře „Matematická 

gramotnost – program FORMULATOR TARSIA“. Naučili se jak program stáhnout, 

jak v něm pracovat a jak ho využívat pro výuku přírodovědných předmětů.  
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 8. listopadu 2019 se Mgr. Jiřina Dušková a Mgr. Marcela Nesnídalová zúčastnily 

celodenní Odborné konference a hackathonu otevřených dat Plzeňského kraje. 

 27. ledna 2020 se Mgr. Robert Pecko zúčastnil webináře Co se chystá v revizích 

informatiky a ICT v rámcových vzdělávacích programech.  

 4. listopadu 2020 byl Mgr. Robert Pecko na školení Bakaláři. 

16. Na naší škole probíhaly Projektové dny „Matematika je hra“ pro ZŠ v rámci 

projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“: 

 22. října 2019 v sále naší školy proběhl  Projektový den „Matematika je hra“ pro žáky 

ZŠ Chotěšov, který připravili někteří žáci třídy PSD4, oboru vzdělání Provoz 

a ekonomika dopravy se zaměřením Silniční doprava spolu s vyučujícími 

Mgr. Jiřinou Duškovou a PaedDr. Dagmar Pančíkovou. Akce byla zveřejněna 

na školním facebooku. 

 3. prosince 2019 Mgr. Marcela Nesnídalová uspořádala pro žáky ze 7. ZŠ Projektový 

den na téma Autodráhové modely. 

 11. února 2020 Mgr. Jiřina Dušková zorganizovala obdobný projektový den pro ZŠ 

Líně v sále naší školy, který se našim hostům, žákům 9. a 8. tříd opět velmi líbil. 

Projektový den zveřejnila na školním facebooku a na nástěnce v přízemí pavilonu B.  

 10. března 2020 zorganizovala Mgr. Jiřina Dušková Projektový den „Matematika je 

hra“  pro ZŠ Zbůch, který proběhl tradičně formou zábavné soutěže. Projektový den 

zveřejnila na školním facebooku.  

17. V letošním školním roce se uskutečnilo několik exkurzí: 

 Mgr. Robert Pecko se podílel na organizaci Seznamovacího kurzu prvních ročníků 

v termínu 4. – 5. září 2019. 

 Dne 14. října 2019 Mgr. Robert Pecko zorganizoval exkurzi do JE Temelín.  

 Dne  15. října 2019 se třída DP1 oboru vzdělání  Dopravní prostředky s paní učitelkou 

Mgr. Jiřinou Duškovou a Mgr. Marcelou Nesnídalovou zúčastnila exkurze do závodu 

Viza auto, s. r. o. Žáci zde viděli celou výrobu rámů sedaček do aut, včetně svařování, 

lakování a logistiky. 

 V úterý 12. listopadu 2019 se třída DP1 oboru vzdělání  Dopravní prostředky s paní 

učitelkou Mgr. Jiřinou  Duškovou a Mgr. Marcelou Nesnídalovou zúčastnila exkurze 

do NTC při ZČU s přednáškou „POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ 

PRO BEZPEČNOST V DOPRAVĚ“. Žáci zde viděli podrobné počítačové simulace – 

crash testy k bezpečnosti dopravních prostředků, při nichž  se hodnotí možná poranění 

na figurínách při různých typech nárazů.  

18. Vyučující se účastní projektu Šablony - doučování: 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. 

19. Mgr. Miroslava Chocholová se v době koronaviru zapojila do výuky v Dětském domově 

Domino, kam docházela jednou týdně na 2 hodiny od dubna až června 2020. 

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

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

vyučovací hodiny jednou za čtrnáct dní). V rámci projektu byly složeny 

dvě stavebnice 3D tiskárny. Jedna z tiskáren je plně funkční. Druhá tiskárna 

je v rozestavěném stavu. Sestavení 3D tiskárny se účastnili žáci druhých a prvních 

ročníků v rámci mimoškolní činnosti.  
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 Mgr. Marcela Nesnídalová vedla od září do února školního roku 2019/20 kroužek 

pro děti ze 7. ZŠ Plzeň a ze ZŠ Města Touškov s názvem Stavebnice aut, dronů 

a robotů 

 Pod vedením Mgr. Lukáše Feřta funguje každý týden Fyzikální kroužek podpořen 

v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v PK. Fyzikální kroužek je zaměřený 

především na pokusy a navštěvovali ho žáci, které fyzika a fyzikální pokusy 

zajímají. V době kdy nebylo pro žáky možné navštěvovat osobně školu, byl fyzikální 

kroužek veden distanční formou pomocí Office 365. 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: 

 

Předsedkyně 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, Ing. Jana 

Jindřichová, Ing. Irena Nováková, Ing. Jana Benešová 

 

Za práci komise zodpovídala ZŘ Ing. Jana Benešová. 

 

Vyučované předměty: Ekonomika, Daňová legislativa, Písemná a elektronická 

komunikace, Fiktivní firma a Praxe.  

 

Komise se setkávala dle potřeby, průměrně jednou za čtvrtletí.  

Všichni členové komise se podíleli na organizaci Dne otevřených dveří v termínech 

22. a 23. listopadu 2019 a 24. ledna 2020, 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, facebooku Úřadu 

práce ČR a v Učitelských novinách ekonomicky zaměřené soutěže Prezentace podniku 

a Vánoční veletrh fiktivních firem. Na stránkách naší školy prezentují akce komise 

Ing. Anna Hýbnerová a Mgr. Jiřina Dušková, která také zveřejňuje činnost komise na školním 

facebooku. Ing. Michaela Stahlová založila školní instagram a také zde prezentujeme akce 

komise. 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 3. a 4. června 2020. 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. 
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Členové komise zapojení do projektu Šablony pokračovali dále v plnění aktivit, 

ke kterým se v rámci tohoto projektu zavázali. Ing. Anna Hýbnerová, Mgr. Jiřina Dušková 

a Ing. Michaela Stahlová vedly doučování zaměřené na zvládnutí učiva ekonomických 

předmětů a maturitních témat.  

Další část projektu byla školení. Prvního školení Microsoft Excel ve dnech 10. října 

a 17. října 2019 se zúčastnila Ing. Michaela Stahlová, registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013864. Školení bylo zaměřeno na práci s listy, základní funkce 

a podmíněné formátování buněk. Nově získané znalosti budou využity při přípravě výuky 

odborných předmětů třetích ročníků a také při analýze statistických ukazatelů návštěvnosti 

účtů školy na sociálních sítích.  

Druhé bylo akreditované školení Základy bankovnictví pro výuku na SŠ a VOŠ dne             

13. listopadu 2019, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013864. Školení 

se zúčastnili Ing. Jana Benešová, Ing. Dita Žihlová, Ing. Anna Hýbnerová, 

Ing. Jaroslav Pertlíček a Mgr. Jiřina Dušková. Program školení představoval základní principy 

organizace a fungování bankovního trhu. Kromě základních teoretických informací byl 

seminář doplněn mnoha zajímavostmi z oblasti bankovnictví. Tyto poznatky jsou aplikovány 

ve vyučovacích hodinách. 

 

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. Bohužel v souvislosti s pandemií 

koronaviru byly od 11. března 2020 uzavřené školy a některé pravidelné soutěže a veletrhy 

se nemohly uskutečnit. 

Dne 27. listopadu 2019 proběhl 13. 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 Ing. Pavel Cích (vedoucí Kulturního střediska Stod). Soutěžící byli rozděleni do dvou 

kategorií, mladší žáci a starší žáci. Jako nejlepší práci v kategorii mladších žáků porota 

vyhodnotila vystoupení žáka ze třídy PLD1, oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy se 

zaměřením Drážní a městská doprava, který zpracoval prezentaci s názvem Turistické 

a nostalgické vlaky v ČR. V kategorii starších žáků porotu nejvíce zaujala prezentace žáků 

nástavbového studia s názvem Dobrovolní hasiči. Mgr. Jiřina Dušková soutěž zveřejnila 

na stránkách školy, na školním facebooku, na facebooku Úřadu práce ČR a na školní 

nástěnce.  

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

olympiáda v termínu od 15. do 21. října 2019. Do krajského kola nepostoupil nikdo. 

Nejlepší výsledek ze školy měla žákyně třídy PLG1, oboru vzdělání Provoz a ekonomika 

dopravy se zaměřením Komplexní logistika a na druhém místě žákyně třídy PSD4, oboru 

vzdělání Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Silniční doprava. 

Další celostátní soutěží, do které se zapojila většina žáků naší školy, byla celostátní 

Ekonomická olympiáda v termínu od 2. do 13. prosince 2019, kterou organizuje Institut 

ekonomického vzdělávání INEV.  
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Do krajského kola dne 3. února 2020 postoupilo sedm žáků. Jeden z prvního ročníku, 

dva 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. Jeden 

ze třídy PSD1, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní 

a mezinárodní autodoprava a dva ze třídy PSD4, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, 

zaměření Silniční doprava. 

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 11. a 12. prosince 2019 proběhl již 24. 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 31 fiktivních firem z Plzně, Prahy, Sokolova, Písku, Žatce, 

Janských 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. Pozvání na slavnostní zahájení přijal také primátor města Plzně 

Mgr. Martin Baxa.  

O kulturní vložku se postarali žáci 3. ročníku naší školy. Žák třídy PG3A, studující obor 

vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika, který předvedl ukázku  

breakdance, další žák ze stejné třídy zahrál krásné vánoční skladby na trumpetu. Na závěr 

nám předvedli své 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 byla nejúspěšnější firma                   

Zodiak, s. r. o. , kterou provozovali žáci třídy PLD4 a která obsadila 1. místo za reklamní 

spot, 2. místo za stánek,  3. místo v soutěži Fair play, 4. místo v prezentaci a 5. místo                        

za katalog. Druhou úspěšnou firmou byla firma Rubín, s. r. o. -  také třídy PLD4. Ta získala     

2. místo v prezentaci, 3. místo za reklamu a 4. místo za stánek. Firma Olympia, s. r. o. třídy 

PSD4 získala 1. místo v soutěži Fair play a druhé místo v této soutěži má firma 

Kardinál, s. r. o. třídy PLG4. Soutěž zveřejnila Mgr. Dušková na facebooku Úřadu práce ČR, 

v Učitelských novinách č. 5/2020 a na školní nástěnce. 

Informace na stránkách školy zveřejnila Ing. Anna Hýbnerová. 

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. 

 

Exkurze v rámci komise ekonomických předmětů 

Dne 15. října 2019 – exkurze žáků třídy DP1, obor vzdělání Dopravní prostředky                 

do Viza auto, s. r. o. Dozor Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Marcela Nesnídalová. Firma 

se specializuje na výrobu kovových konstrukcí sedaček pro automobilový průmysl a držáků 

palubních desek.  

Dne 12. listopadu 2019 -  exkurze třídy DP1, obor vzdělání Dopravní prostředky, 

do NTC při ZČU v Plzni. Dozor měla Mgr. Jiřina Dušková a Mgr. Marcela Nesnídalová. 

Exkurze s přednáškou „Počítačové modelování pro bezpečnost v dopravě“. Centrum 

se věnuje výzkumu, vývoji, inovacím a testování pro průmyslové a dopravní aplikace. 
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Dne 18. prosince 2019 – třída PSD4, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, 

zaměření Silniční doprava, exkurze do pivovaru Prazdroj Plzeň. Pedagogický dozor 

vykonávala Mgr. Jiřina Dušková. Žáci se seznámili s celým výrobním procesem 

a s marketingem firmy v rámci doplnění maturitních okruhů. 

 

Další činnost komise 

Dne 18. října 2019 – Konference o bezpečnosti v dopravě, zúčastnila se třída PSD4, 

obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Silniční doprava, pedagogický dozor 

měla Mgr. Jiřina Dušková. Celodenní konferenci organizovalo NTC ZČU Plzeň.  

Dne 2. prosince 2019 se třídy DP1, obor vzdělání Dopravní prostředky a PSD2,               

obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní 

autodoprava,  zúčastnily besedy s podnikateli. Dozor: Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Dita 

Žihlová. Besedu vedli dva úspěšní podnikatelé. Jeden z firmy Vectoring a druhý ISecurity. 

Oba přednesli žákům osobní zkušenosti od školních let po založení a fungování úspěšné 

firmy. Dokázali žákům, že podnikat se může naučit každý. Beseda byla zveřejněna                          

na školním facebooku. 

Dne 24. února 2020 proběhla beseda s podnikateli, které se zúčastnily třídy DP1, 

obor vzdělání Dopravní prostředky a PSD2, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, 

zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava. Oba podnikatelé byli zakladateli firem 

(Polypress a IBCSD LAB). Žákům předali zkušenost se svými podnikatelskými začátky. 

Dozor konaly Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Dita Žihlová. Beseda byla zveřejněna na stránkách 

školy a na školním facebooku. 

Někteří členové komise se podíleli na propagaci školy. Mgr. Jiřina Dušková 

se zúčastnila celodenní prezentace SŠ v Kulturním domě Stod. Ing. Michaela Stahlová 

prezentovala školu na Veletrhu SŠ v Klatovech. Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Dita Žihlová 

navštívily některé ZŠ (Chotěšov, Merklín, Zbůch, Líně, Staňkov, Stod, Heřmanova Huť), aby 

zde předaly informace o naší škole potencionálním uchazečům. 

 

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 19. a 20. listopadu 2019 se uskutečnil již 22. ročník regionálního veletrhu 

fiktivních firem na OA v Příbrami. Veletrhu se zúčastnilo celkem 20 soutěžících firem.  

Naše škola s firmou Rubín, s. r. o., třídy PLD4 obsadila 2. místo za v soutěži o nejlepší 

prezentaci a firma Zodiak, s. r. o., třídy PLD4 obsadila 3. místo za nejlepší leták. Pedagogický 

dozor konaly Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Kubíková. 

Dne 5. února 2020 se v Sokolově konal 12. regionální veletrh fiktivních firem 

pořádaný Střední školou živnostenskou Sokolov. Veletrhu se zúčastnilo celkem 24 soutěžních 

firem. Z naší školy se veletrhu účastnily dvě fiktivní firmy: Rubín, s. r. o. a Zodiak, s. r. o., 

které zastupovala třída  PLD4. Firma Rubín, s. r. o. reprezentovala naši školu úspěšně 

a získala 2. místo v kategorii nejlepší elektronická prezentace.  Pedagogický dozor konaly 

Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Kubíková. 

Centrum fiktivních firem uspořádalo na jaře roku 2020 soutěž o nejlepší 

prezentaci, nejlepší slogan a o nejlepší vizitku.  Firma Zodiak, s. r. o. třídy PLD4 obsadila  

2. místo ve dvou soutěžích, a to v soutěži o nejlepší slogan a v soutěži o nejlepší vizitku. 
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Účast v SOČ 

Dne 27. února 2020 proběhlo na naší škole školní kolo SOČ. Ekonomickou komisi 

zde zastupovala Ing. Anna Hýbnerová – konzultantka práce, kterou zpracovala žákyně třídy 

PLD4, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Dopravní služby v EU. Téma 

práce bylo Průzkum názoru cestujících na budoucí železniční zastávku Plzeň-Slovany. 

 

Další vzdělávání členů komise 

Dne 18. září 2019  - celodenní seminář v Praze „Škola základ života – finanční 

gramotnost do škol“ - nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti na školách. 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. Michaela Stahlova, Ing. Jaroslav Plzák, Ing. Jan 

Šneberger, Ing. Josef Fikrle, Ing. Jana Jindřichová,  

Ing. Stanislav Šlapák, Ing. Denisa Pašková, 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 setkávali na pravidelných 

schůzkách a při řešení vzniklých pracovních problémů. V období koronavirové krize 

komunikovali členové pomocí mailů, videohovorů a on-line konferencí. 

 

1. Zvyšování kvality výuky  
V průběhu školního roku všichni členové průběžně zajišťovali přípravu výuky 

odborných předmětů ve vyučovaných oborech vzdělání 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.  
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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.  

Letos v období krizového stavu jsme se z důvodu zavedení distanční výuky naučili 

pracovat s řadou programů: Bakaláři, Teams, Moodle, Kahoot.., prezentovat v nich on-line 

výuku, zadávat domácí úkoly a testovat žáky.  

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 se sdružením Česmad (Ing. Vladimír Beneš 

a Ing. Radmila Smětáková). V letošním roce jsme opět navázali na velmi dobrou spolupráci 

s našimi sponzorskými firmami: ČD, ČDC, PmDP, SŽDC/Správou železnic, které nám 

umožnily realizaci exkurzí, účast na konferenci, školení, společná setkání a praxi našich žáků 

(Ing. Helena Šleglová). Dlouhodobá je spolupráce i s firmou BOSCH, která naší škole 

poskytuje různé měřicí zařízení a školení pro jejich obsluhu (Ing. Jan Šneberger, Ing. Radmila 

Smětáková) a s dalšími firmami, které jsou zaměřené na dopravu. Nově jsme začali 

spolupracovat s Týmem pro silniční bezpečnost a pojišťovnou Kooperativa v projektu Moje 

vize nula: studenti pro bezpečné silnice.  

Při výuce odborných předmětů využíváme technické pomůcky pořízené z projektů 

(silniční digitální tachograf, drony pro zaměření letecké technologie, pokročilá diagnostika 

a sada zkušebních adaptérů Bosch, diagnostický model automobilu Octavia).  

V letošním roce jsme vypracovali školní vzdělávací plány pro dvě nová zaměření 

Bezpilotní systémy (Mgr. Marcela Nesnídalová) a Manažer dopravy (Ing. Vladimír Beneš, 

Ing. Radmila Smětáková). 

    

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 uskutečnila jedna schůzka (Ing. Radmila Smětáková), program 

byl doplněn prezentací výrobních a logistických firem. Škola je členem sdružení Česmad, 

které nám poskytuje potřebné informace formou publikací (Knihovna řidiče atd.) nebo školení 

především z oboru silniční dopravy a logistiky.  

V rámci projektu Šablony jsme se zúčastnili průběžného vzdělávání pedagogických 

pracovníků SŠ. Ing. Helena Šleglová, Ing. Vladimír Beneš a Ing. Radmila Smětáková se 

zúčastnili školení pro učitele Základní pojmy v dopravě (Praha) a Železniční nákladní 

doprava v České Třebové (Ing. Helena Šleglová).  

Firma SŽDC/Správa železnic pozvala naše žáky na interaktivní konferenci SŽDC 

v Praze o přípravě vysokorychlostních tratí v ČR a budování železniční infrastruktury. Akce 

se zúčastnili žáci 2.-4. ročníků oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na Drážní 

a městskou dopravu a Dopravní služby v EU. 

Firma Bosch poskytla školení JET 8 - Kompletní systém řízení motoru Karoq 

a školení pro pedagogy BLOK 10 - Škoda Superb 2.0 TDI - řízení motoru EDC 17C74,  

Škoda Karoq 1,5 TSI a Actice Cylinder Technology, kterého se zúčastnil Ing. Jan Šneberger 

v rámci zvýšení odborné úrovně výuky v oboru Dopravní prostředky. 
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 3. Odborné exkurze, besedy 
Učitelé odborných předmětů v tomto školním roce uspořádali odborné exkurze 

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 Techmanii. V rámci této akce si poslechli odborné 

přednášky Západočeské univerzity na téma Bezpečnost v dopravě.         

Žáci třídy PLG1, oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní 

logistika a PLD4, oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecká doprava 

a Dopravní služby v EU se zúčastnili prohlídky Plzeňského Pivovaru, kde se kromě klasické 

prohlídkové trasy seznámili i s procesem výroby, skladování a dopravy piva 

(Ing. Michaela Stahlová, Ing. Radmila Smětáková).  

Žáci třídy PG3A, oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní 

logistika si prohlédli firmu KION, která se zaměřuje na výrobu válečkových dopravníků 

(Ing. Rostislav Jekielek, Ing. Michaela Stahlová) a zúčastnili se besedy o volbě budoucího 

povolání s exkurzí a soutěží ve firmě GEIS (Ing. Radmila Smětáková). 

Žáci třídy DP3, oboru vzdělání Dopravní prostředky, navštívili firmu BOSCH                 

Černík-Plzeň, kde se seznámili s problematikou kvality nafty a používáním aditiv a prohlédli 

si i velkoobchodní sklad s automobilovým příslušenstvím (Ing. Jaroslav Plzák). 

Žáci třídy PLD3, oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké 

technologie a Drážní a městská doprava se setkali s přednostkou Plzeň os. n. při besedě 

o volbě budoucího zaměstnání, která pro ně zajišťuje odborné praxe na ČD a vykonávání 

odborné zkoušky doprovodu vlaků. Dále navštívili OCÚ Západ (Depo Plzeň), kde si prohlédli 

opravnu lokomotiv s točnou. Při další exkurzi navštívili dynamický dispečink s chytrou 

ústřednou pro tvorbu JŘ. V rámci odborné exkurze PmDP si žáci prohlédli vozovnu 

na Karlově a na Slovanech v Plzni, dále navštívili pracoviště tvorby grafikonu vlakové 

dopravy a Centrální dispečerské pracoviště v Praze (Ing. Helena Šleglová). 

Prohlídku letiště Letkov s možností krátkých letů poskytl Ing. Antonín Wagner 

pro žáky tříd leteckého zaměření.  

Všechny jarní exkurze byly z důvodu distanční výuky zrušeny. 

 

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 v únoru 2020 na školním  kole 

(Ing. Rostislav Jekielek, Ing. Helena Šleglová, Ing. Vladimír Beneš, Ing. Radmila Smětáková, 

Ing. Pavel Zach). 

Dále se pravidelně zúčastňujeme celostátní soutěže Logistik-junior, kterou pořádá 

SOŠ logistická a SOU Dalovice v měsíci říjnu 2019. Naši školu v tomto roce úspěšně 

reprezentovali žáci třídy PG3A, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření 

Komplexní logistika pod vedením Ing. Rostislava Jekielka. Během třídenní soutěže měřili síly 

v logistice, ekonomice a prezentaci.  

Žáci oboru vzdělání Dopravní prostředky třídy DP3 se zúčastnili odborné soutěže 

Technika má zlaté dno, kde vyhráli svoji kategorii a celkově obsadili 2. místo 

(Ing. Josef Fikrle). 

Vybraní žáci třídy DP4, obor vzdělání Dopravní prostředky a třídy PSD3, obor 

vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava, 

(pod odborným vedením Mgr. Marcely Nesnídalové) se v lednu 2020 zúčastnili mezinárodní 

robotické soutěže ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2020 a úspěšně školu reprezentovali 

v konkurenci čtrnácti dvoučlenných týmů z Číny, Chorvatska, Německa a Slovenska. 
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Soutěžilo se ve třech kategoriích, kde soutěžící prezentovali svá vlastnoručně sestavená 

vozítka a následně s nimi závodili v jízdě na čas a na přesnost, hodnotil se i design vozítek. 

Soutěžící museli prokázat také jazykové znalosti, protože prezentace probíhaly v anglickém 

jazyce. 

Několik soutěží se z důvodu koronavirového opatření nemohlo uskutečnit.                               

Na květen 2020 jsme připravovali 7. ročník celostátní dopravně-logistické soutěže                              

PR-DO-LOG 2020, jehož pořadatelem měla být letos naše škola (Ing. Radmila Smětáková) – 

bylo odloženo na příští rok. Dále těsně před realizací byl 1. ročník soutěže Nejlepší obal                

pro žáky 3. ročníku zaměření Komplexní logistika. Nultý ročník proběhl v červnu distanční 

on-line formou. 

 

5. Maturitní zkoušky  
Během školního roku jsme řádně připravovali žáky k úspěšnému vykonání ústní 

i praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Závěrečná fáze byla náročnější, protože 

probíhala distanční formou. Přesto jsme žákům poskytli spoustu informací a požadované 

konzultace.  

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 praxí žáků čtvrtých ročníků. Učitelé pomáhali 

žákům zvolit z hlediska odbornosti a případných pracovních perspektiv vhodné pracoviště 

v dopravních a logistických firmách. Zajistili jsme sepsání smluv žáků s firmami.  

Souvislé  čtrnáctidenní praxe byly v tomto školním roce zrušeny. 

 

7. Poskytované kurzy  
V letošním roce jsme pokračovali v 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. 

V rámci projektu Šablony II jsme se zapojili do doučování slabších žáků v odborných 

předmětech (Ing. Vladimír Beneš, Ing. Michaela Stahlová, Ing. Radmila Smětáková). 

Ing. Antonín Wagner zajišťuje pro naše žáky kurzy Profesní způsobilosti řidičů, a to 

jak vstupní několikaměsíční školení, tak pravidelné roční proškolení.  

 

 

 8. Další aktivity  
Všichni členové komise reprezentovali školu v rámci Dnů otevřených dveří naší 

školy v podzimním i jarním termínu. Připravili jsme propagační materiály, motivační aktivity 

pro naše budoucí žáky a aktivně podávali informace rodičům i potenciálním uchazečům. 

Na Dny otevřených dveří jsme pomohli zajistit účast našich partnerských firem. Vytvořili 

jsme propagační nástěnky pro všechna naše zaměření. 

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 
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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. 

Ing. Jan Šneberger publikoval články o diagnostickém měření automobilů  

v odborném měsíčníku AutoEXOPERT- 10/2019 , 12 /2019,  1/ 2020 a 6/2020.   

Ve 3. patře naší školy jsme upravili část chodby a vytvořili tam koutek volného 

půjčování knih Book-Sharing, jehož část je věnována i odborné literatuře. 

Žáci třídy PG3A, obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní 

logistika, 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. Stanislav Šlapák, Vladimír Kunst, Ing. Miroslav Műller, 

pan Jaroslav Siegr, Ing. Jana Jindřichová, Ing. Marcela 

Kubíková 

                                          

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 

 

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     

  22. a 23. listopadu 2019 a 24. ledna 2020 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  

 

Účast žáků v soutěžích a exkurze 

 

FN Plzeň 

V měsíci září 2019 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera 

a pana Jaroslava Siegra kurzu první pomoci. 

Čepro Třemošná 

V měsíci říjnu 2019 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. 

LINDE PLYN 
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V listopadu 2019 se zúčastnila třída MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera 

a pana Jaroslava Siegra exkurze do firmy LINDE PLYN, kde se žáci seznámili 

se skladováním a přepravou plynů. 

Plzeňská STK 

V prosinci 2019 navštívili žáci MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera 

a pana Jaroslava Siegra  STK, kde řešili zpracování operativní karty.  

Plzeňská teplárenská 

V únoru 2020 navštívili žáci MPP4 pod vedením Ing. Miroslava Müllera 

a pana Jaroslava Siegra  spalovnu Chotíkov.  

 

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. Michaela Kefurtová, Mgr. Olga Koutná, Mgr. David 

Simota, Bc. Blanka Vaňourková 

  

Za práci komise zodpovídal ZŘ Ing. Jaroslav Kašpar. 

 

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

Právo a Základy společenských věd 

 

Předmětová komise byla ustavena 27. srpna 2019. Setkávala se dle potřeby, průměrně 

jednou za čtvrtletí. Aktuální otázky byly řešeny průběžně. 

Učební plány dle platných ŠVP byly vypracovány v první polovině září 2019 

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 a Mgr. Blanka Havlíčková se zapojily 

do projektu ministerstva školství Šablony III., v jehož rámci se mohly mimo vyučovací 

hodiny věnovat žákům se slabším prospěchem. 

Členové komise si zvyšovali své vědomosti dalším vzděláváním dle nabídky 

vzdělávacích center a institucí – zhodnoceno využití ve výuce. 

Žáci školy se zúčastnili akcí: výstava Samizdat – exil – cenzura ve Vědecké knihovně; 

knižní veletrh Svět knihy v DEPU2015; Praha – památky spojené s literárními díly; 

TOTALITA – Multimediální průvodce Československem 1948-1989; exkurze ve Vědecké 

knihovně a Knihovně města Plzně.  

Všichni členové se podíleli na realizaci Dnů otevřených dveří (22. - 23. 11. 2019 

a 24. 1. 2020). 

Dne 26. 11. 2019 proběhlo školní kolo OČJ na Karlovarské, kde bylo i hodnoceno 

z důvodu jednotnosti klasifikace.  
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Během školního roku bylo kontrolováno plnění tematických plánů, které byly 

vytvořeny dle ŠVP vycházejících z RVP. 

Průběžně bylo kontrolováno dodržování plánu práce komise na školní rok 2019/20.  

Od 11. března 2020 došlo na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví 

k uzavření škol, které zakazovalo osobní přítomnost při vzdělání. Vzdělání nebylo přerušeno, 

probíhalo formou distanční výuky.  

V červnu komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2019/20, připravila podklady 

pro zkvalitnění výuky, doplnění pomůcek, návrhy exkurzí a plánovaných akcí. Byla 

zhodnocena úspěšnost žáků maturitních tříd v MZ a připraveny náměty činnosti na příští 

školní rok. 

 

6.5.2.2. Zpráva o  činnosti komise cizích jazyků  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předsedkyně PK:   Mgr. Božena Vaněčková 

 

Členové PK:  Mgr. Jana Bočková, Mgr. Kateřina Hamhalterová, Mgr. Lenka 

Jarošová, Mgr. Michaela Kefurtová, Mgr. Věra Kroupová 

Valečková, Mgr. David Simota, Mgr. Darina Starove,                      

Mgr. 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 2019/20 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 III poskytovali žákům 

doučování a konzultace k probírané látce.  

Učitelé se zapojili i do projektových aktivit a přípravy projektu mezinárodní výměny 

v ose Erasmus+.  

V rámci projektu MŠMT s názvem „Šablony III“, 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 nejen v rámci projektu.  

Členové PK se zúčastnili jazykových školení pořádaných různými vzdělávacími 

agenturami (např. KCVJŠ a NPIČR v Plzni). Získané znalosti a osvědčení si zapisovali 

do nově vznikajících portfolií pedagoga.  

Pro žáky se uskutečnily poznávací a jazykové exkurze do Prahy.  
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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. 

 

6.5.2.3. Zpráva  předmětové  komise  přírodních  věd  

 
Složení předmětové komise: 

 

Předseda PK:  Mgr. Vendula Trnková 

 

Členové PK:  Mgr. Miloslava Rendlová, Ing. Lenka Volková, Ing. Romana 

Kovalská, Mgr. Martin Zíbar, Ing. Hana Pavlíčková, Mgr. Olga 

Marková, Mgr. David Simota, Mgr. Jiří Pavelka, Mgr. Vít Kalaš, 

Mgr. Lenka Jarošová, 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 2019/20 byla ustanovena na zahajovací schůzce 

dne 30. srpna 2019 a setkávala se dle potřeby v rámci jednotlivých sekcí a dále každé čtvrtletí, 

do 10. března 2020 prezenčně, poté dle potřeby on-line. 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 III, motivaci žáků k účasti v soutěžích a na aktivity žáků 

v souvislosti s tělesnou výchovou. Zápisy o činnosti komise byly prováděny z jednotlivých 

schůzek. 

 Všichni členové naší komise se soustavně sebevzdělávali ve svém oboru a v rámci 

osobnostně sociálního rozvoje absolvovali odborná školení jak prezenčně, tak on-line. 

Využívali možnosti výběru jednotlivých školení dle aktuální programové nabídky KCVJŠ, 

dle nabídky NIDV, Střediska služeb školám Plzeň a další. Získané informace a poznatky 

využívali ke zkvalitnění výuky a průběžně je sdíleli s ostatními členy komise. 

Všichni byli zapojeni do přípravy DOD 22.  a 23. listopadu 2019 a 24. ledna 2020, při jejich 

organizaci a realizaci.  

 Dne 16. října 2019 proběhla soutěž Přírodovědný klokan, které se zúčastnilo celkem 

71 žáků tříd AT1A, AT1B a AT2. 

Dne 28. listopadu 2019 se uskutečnila soutěž Prezentace přírodovědných předmětů, které 

se zúčastnilo 5 dvojic žáků z oboru Autotronik. Žáci třídy AT3 obsadili 1. místo a žáci AT2 

obsadili 4. místo. 
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 Dne 13. prosince 2019 se uskutečnila soutěž Matematika je hra, které se zúčastnilo 

7 dvojic žáků z oboru Autotronik. 

 V důsledku uzavření škol na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

ČR byly další plánované soutěže zrušeny. 

 V průběhu 1. pololetí školního roku 2019/20 se žáci zúčastnili několika exkurzí. 

V září 2019 navštívili Dny vědy a techniky v Plzni. V říjnu 2019 proběhly v rámci doplnění 

učiva fyziky přednášky Ing. Vlčka o Černobylu ve třídách L2, KZ2 a AT2. 

 V lednu 2020 se všichni členové PK podíleli na realizaci inventur majetku. 

 V rámci konzultačních hodin a v rámci projektu ŠABLONY III probíhalo u žáků 

ohrožených neúspěchem doučování z matematiky. Od 11. května do 29. května 2020 

probíhaly pro žáky tříd AT4 a N2 konzultace k maturitní zkoušce z matematiky. Na základě 

vyhlášky č. 211/2020 Sb. byli k MZ připuštěni všichni žáci. 

 V červnu 2020 se členové PK podíleli na zajištění přijímacích zkoušek za dodržení 

mimořádných hygienických opatření dle pokynů MŠMT. 

 Během školního roku 2019/20 se členové komise snažili plnit tematické plány, a to 

i v době distanční výuky, která probíhala od 11. března 2020. 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. Hodnocení žáků za 2. pololetí proběhlo v souladu s vyhláškou 

č. 211/2020 Sb. 

 

Činnost sekce výpočetní techniky  

 Činnost sekce probíhala dle plánu, který byl navržen a schválen v září, schůzky členů 

proběhly v 1. pololetí prezenčně, od 11. března 2020 většinou již on-line. 

 Během září 2019 byly vytvořeny a odsouhlaseny tematické plány, během roku 

probíhaly pravidelné kontroly dodržování jejich plnění. V září 2019 též 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 zdokonalovali při práci 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 době prezenční výuky žáci využívali bezdrátové Wi-Fi připojení ke školní síti. 

Vyhledávání informací, práce s daty a on-line elektronickou komunikaci plně využili žáci 

ve všech předmětech. 

 Žáci i všichni vyučující sekce využívali během distanční výuky všechny dostupné 

informační a komunikační technologie. Nejvíce byly zadávány samostatné úkoly pomocí 

systému Bakalářů, dále využívali učitelé i žáci dle potřeb a možností systém Office 365 – 

Teams, Forms, OneNote, případně Google Classroom.  
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Během distanční výuky byla upřednostněna zejména témata, která jsou v každém 

ročníku zařazena v závěru roku a dle potřeb během roku, tj. Internet – vývoj, historie, služby 

Internetu, protokoly, způsob přenosu a rychlost toku dat, URL adresa jako pojem a různé 

webové prohlížeče. Další téma, které získalo velký rozměr nejen pro žáky, ale i pro všechny 

učitele a rodiče, byla elektronická komunikace, nejčastěji e-maily, elektronická diskusní fóra 

a chaty, dále streamy, meety, audio/videokonference a další elektronické výukové systémy   

dle možností jejich využití. 

 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. 

 V květnu a červnu 2020 proběhly konzultace pro končící ročníky a po domluvě 

s vyučujícími od 8. června 2020 i pro žáky ostatních ročníků, zejména pro ty žáky, kteří 

neměli možnost pracovat doma na PC. Během konzultací a písemných ZZ ve všech učebnách 

PC bylo nutno dodržovat zvýšená hygienická pravidla dle nařízení MŠMT. 

 Správce sítě s ICT metodikem koordinovali a průběžně kontrolovali HW i SW 

ve všech učebnách PC, jednotliví správci učeben PC pak dbali na jejich průběžnou údržbu. 

 Vyučující se zúčastňovali potřebných webinářů k výuce on-line a dle plánu realizovali 

projekty v rámci Šablon III. Podle pokynů manažerky projektu vyplnili profesní portfolia 

a získané dovednosti zapracovali do své metodiky výuky IKT a TAD. Získané znalosti 

a dovednosti průběžně sdíleli s ostatními pedagogy školy. 

 Školení Google Classroom též proběhlo on-line i s videozáznamem. Práce žáka 

a učitele v Google učebně má zvláště v současné době rozsáhlé možnosti použití. Je možno 

zde hodnotit nejen odevzdané práce, ale i kontrolovat rozpracované úkoly. Vhodné je 

i vytváření rubrik, které se dají použít pro hodnocení všech úkolů dle různých hledisek. Cílem 

je docílit maximální přehled o jednotlivých úkolech a využívat zpětnou vazbu i vhodnou 

motivaci při práci učitelů se žáky. 

 

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 tělesné výchově. 

 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 26. ledna 2020 do 31. ledna 2020 proběhl lyžařský kurz na Špičáku pod vedením 

učitele tělesné výchovy. 

 V únoru 2020 proběhl fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily téměř všechny třídy 

maturitních i tříletých oborů vzdělání. 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: A2A, AT3, N2, A1A, KZ2+K3. Tyto třídy byly 

oceněny diplomem, první 3 třídy dostaly pohár. 

 V červnu 2020 celá komise vyhodnotila výsledky za školní rok 2019/20 a zohlednila 

úspěšnost žáků maturitních tříd v MZ. Byly připraveny 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, 

na motivaci žáků k účasti v soutěžích a na pokračování práce učitelů v projektu 

ŠABLONY III. 
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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. Tomáš Kasal, Ing. Jaroslav Kašpar, 

Ing. Hana Pavlíčková, Bc. Blanka Vaňourková, pí. Matějovská, 

Ing. Luboš  Hečl, Ing. Stanislav Janczinský, 

Ing. Jaroslava Forejtová, Mgr. Jiří Pavelka, 

Mgr. Božena Vaněčková, Ing. Romana Kovalská, 

Mgr. David Simota, Ing. Miroslav Vaněk, Mgr. Alice Pavízová, 

pan Stanislav Fiala, Ing. Jiří Bízek, Ing. Vladislav Piksa 

 

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 (pan Stanislav Fiala) 

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 a 

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 30. srpna 2019. 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 2019/20. Byl vypracován a schválen plán exkurzí. U jednotlivých oborů 

vzdělání byla stanovena doporučená literatura.  

V září 2019 byli žáci seznámeni s plánovaným průběhem školního roku včetně zadání 

a termínů vyhodnocení postupových testů v jednotlivých ročnících a předmětech.  
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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, druhém 

a třetím ročníku, kde žáci kromě maturitní zkoušky ve čtvrtém ročníku mají možnost získat 

i výuční list ve třetím ročníku. Vzhledem k tomu se uskutečnilo několik schůzek ohledně 

přípravy a průběhu Závěrečných zkoušek se zástupci odborného výcviku. 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 

s učiteli odborného výcviku se 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 nadále probíhal kroužek Mladý 

technik – stavebnice Merkur, kde se žáci základní školy zábavnou formou mohli motivovat 

ke studiu technických oborů vzdělání. 

Všechny učebny na pracovišti Křimice jsou vybaveny kompletní multimediální 

technikou, proto bylo možné používat a neustále vylepšovat multimediální přípravy (animace, 

modely, obrazy, internet, atd.) a tím neustále zvyšovat názornost i efektivitu výuky. 

Na základě spolupráce s Volvem jsme získali aktuální studijní materiály této značky.   

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 2019/20. 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 s tematickým zaměřením svého  

oboru vzdělání. 

I v tomto školním roce se nadále spolupracovalo s podniky v Plzeňském kraji, které 

neustále 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. 

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.  

Pokračovali jsme 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.  
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Po společném vyhodnocení výsledků postupových testů získáváme komplexní přehled 

o znalostech a dovednostech žáků.  

Pedagogové naší odborné komise se aktivně zapojili do projektu Šablony III, kde 

doučovali především žáky ohrožené školními neúspěchy a rovněž využili možnosti zapojit                   

do vlastní výuky odborníka z praxe. 

  Dne 6. února 2020 se dva týmy našich žáků zúčastnily Technické olympiády 

Plzeňského kraje, kterou vyhlašuje Rada Plzeňského kraje. Žáci oboru Autotronik úspěšně 

prezentovali své práce a obsadili jedno místo ve druhé a jedno místo ve čtvrté kategorii. 

Dále se žáci dne 14. února 2020 zúčastnili krajské přehlídky žákovských projektů 

Enersol 2020, kde řešili využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření vedoucí 

k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě. Podařilo se nám dosáhnout 

vynikajících výsledků, žáci ve svých kategoriích obsadili 1. a 3. místo, čímž postoupili 

do celostátního kola, které se mělo konat v Hradci Králové. 

Bohužel do běžného průběhu školního roku zasáhl Covid-19 a dle mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky byl od 11. března 2020 zakázán 

do odvolání vstup do školy. 

V souvislosti s těmito okolnostmi se neuskutečnilo několik soutěží (jako krajské 

a celostátní kolo Autoopravář Junior atd.), školení a byly zrušeny i veškeré plánované 

exkurze. 

Všichni pedagogové komise odborných předmětů nadále plnili svoje povinnosti 

formou online výuky. Od 11. května 2020 se pak zapojili do konzultací se žáky končících 

ročníků, aby je v případě nejasností co nejlépe připravili na závěrečné a maturitní zkoušky. 

 

 

6.6.   Charitativní akce školy 

 

6.6.1.  Světluška   
 

Jednou z charitativních akcí ve školním roce 2019/20 byla „Světluška“. Již od roku 

2003 Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, 

které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu 

ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  

     Sbírka Světluška podporuje např. ranou péči pro nevidomé a kombinovaně postižené 

děti, pořízení speciálních pomůcek, jako je PC s hlasovým výstupem a braillským řádkem, 

čtecí lupy, mluvící zápisníky atp., pořízení vodicích psů, načítání zvukových knih 

a komentování filmů a mnoho dalších aktivit určených dětem a dospělým se zrakovým 

postižením. Projekt také podporuje nadané studenty v rozvoji talentu, tvořivých schopností 

a studiu. 

Loňského ročníku se zúčastnilo deset dvojic třídy PG3A, oboru vzdělání Provoz 

a ekonomika, zaměření Komplexní logistika, z pracoviště Karlovarská 99. Akci uspořádal 

Nadační fond Českého rozhlasu a přislíbili jsme účast i v dalším ročníku. 

Celková výše sbírky byla 13 373 Kč. Je to určitě částka, která si najde ty, kteří ji 

potřebují a ví, jak naložit s každou korunou.  Příspěvky jsou vybírány formou lucerniček                    

na různých místech Plzně. 

 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93808&idc=6879177&ids=2082&idp=89056&url=http%3A%2F%2Fwww.jaktridit.cz%2Fpriroda%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93924&idc=6879177&ids=4851&idp=91728&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fpsi%2Fantiparazitika%2F
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ZÁVĚR – zhodnocení školního roku 2019/20 
 

Vážení přátelé,  

 

po přečtení výroční zprávy jste se dozvěděli, že naše škola hlavně díky koronaviru „zažila“ 

velmi náročný rok, a to hlavně z hlediska zajišťování distanční výuky od 11. března 2020, ale 

i z hlediska řešení neustálých změn a nutnosti zjišťování informací (MŠMT ČR, MZ ČR, 

KHS, KÚPK), zajišťování ochranných pomůcek pro zaměstnance, průběžné nakupování 

dezinfekce a případně zajišťování dezinfekce prostor. 

 I přesto musím říct, že jsme situaci dobře zvládli, a to včetně distanční výuky, 

přijímacího řízení i maturitních zkoušek.  

 Na distanční výuku jsme byli nuceni přejít 11. března 2020, a to bez velkých příprav.              

Ze dne na den se tak zásadně změnila práce vyučujících i vedení školy.  Všichni vyučující                       

při prezenční výuce zapisovali klasifikaci i téma hodiny pomocí nainstalované aplikace 

Bakaláři. Při distanční výuce tato možnost nebyla. Z tohoto důvodu byly vypracovány video-

návody na základní obsluhu webové verze programu Bakaláři (například: zapisování do TK a 

zadávání úkolů). Video-návody byly umístěny na youtube.com.  

 Pro komunikaci se žáky byl používán nejčastěji modul Komens v Bakalářích, e-mail a 

MS Teams. V některých předmětech se učitelé se žáky chtěli potkat tzv. online (chat, obraz, 

zvuk). V těchto případech využívali nejčastěji aplikaci MS Teams v rámci Office 365.                    

K testování znalostí se využívaly nejčastěji tzv. kvízy v aplikaci MS Forms (k dispozici opět       

v rámci Office 365). U některých odborných předmětů (zejména v Křimicích) bylo potřeba, 

aby si žáci nainstalovali doma specializovaný program (např. AutoCAD, Zoner Callisto 5 aj.), 

což přinášelo problémy s vhodným počítačovým vybavením žáků, jejich dovednosti tuto 

instalaci provést samostatně, ale také následně s licencemi k těmto programům. 

 Vzhledem k okamžitému uzavření škol nebylo možné se žáky domluvit přesnou 

podobu distanční výuky a ani nebylo možné zjistit, jak jsou všichni žáci doma vybaveni, aby 

se mohli zapojit v plném rozsahu.  

 Během března a dubna 2020 jsme proto řešili problémy s přístupovými údaji                                                 

(k Bakalářům a Office 365) některých žáků, kteří je během roku nevyužívali a zjistili,                   

že je ztratili nebo jim z nějakého důvodu nefungovaly. Těmto žákům jsme vygenerovali                  

nové přístupové údaje a zaslali zpět, aby se mohli zapojit do distanční výuky.                                                         

 Na začátku jsme řešili problémy s aplikací Bakaláři (jak mobilní, tak i desktopovou 

verzí), kdy nebylo možné nejprve přikládat přílohy k domácím úkolům a následně byla jejich 

přípustná velikost příliš malá, což se postupně podařilo vyřešit. Dále byl problém                                            

s komunikačním modulem Komens v Bakalářích, a to především v mobilní aplikaci, kde si 

všichni žáci museli nainstalovat nejnovější verzi aplikace Bakaláři. Při práci na PC tento 

problém nebyl. 

 V květnu 2020 se za zvýšených hygienických podmínek zúčastnili  žáci závěrečných 

ročníků dobrovolných konzultací ve škole i v dílnách. Konzultace proběhly dle předem 

připraveného harmonogramu a za přísných hygienických podmínek. Protože i žákům chyběl 

přímý kontakt s vyučujícími, byla docházka žáků celkem vysoká.  

 Do distanční výuky se zapojili všichni učitelé. Pokud neměli doma vhodné podmínky, 

tak dojížděli do práce (například problémy s programem či připojením). Každý pedagogický 

pracovník má svůj notebook, ale postupně by mělo dojít k jejich obměně z důvodu zastarání. 

 Distanční výuku na Karlovarské řídil Mgr. Lukáš Feřt, zástupce ředitelky                                 

a v Křimicích Mgr. Martin Zíbar, správce informačních a komunikačních technologií.  
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 Vedení školy komunikovalo s vyučujícími pomocí e-mailů, telefonu, Messengeru a 

WhatsAppu. Perfektním a rychlým informačním prostředkem pro všechny se stal zejména 

školní facebook a instagram, případně stránky školy (hlavně zprávy z MŠMT, MZ ČR, 

KÚPK, KHS v Plzni a Plzeňského kraje).  

 Hned při zahájení distanční výuky rozhodla porada vedení školy, že pedagogové                 

(i přes doporučení ČŠI) budou žáky klasifikovat. Do systému Bakaláři zapisovali tedy 

průběžně pedagogové nejen známky, ale i probraná témata.  

 I přes nepříznivou situaci jsme  realizovali téměř všechny naplánované projekty. 

Jedním z nich byl projekt Podpora odborného vzdělávání, který vyhlásil Plzeňský kraj             

na podporu technického vzdělávání. V rámci projektu se pracovalo deset kroužků, čtyři 

projektové dny a jedenáct exkurzí. Projekt je zaměřen na spolupráci se základními školami a 

je směřován k získání uchazečů o výuku na naší škole. Navíc umožní modernizaci vybavení 

školy, a to především v oblasti diagnostiky automobilů, informačních technologií a 

vybudování fyzikální laboratoře. Finanční dotace od zřizovatele je 5 301 060 Kč. Projekt byl 

zahájen                        1. ledna 2018 a měl by být ukončen 31. prosince 2020. 

Technické vzdělávání podpořil projekt Mladý technik – stavebnice Merkur. Žáci                        

ze základní školy navštěvovali kroužek konaný na naší škole od 1. října 2019 do března 2020. 

Cílem kroužku bylo osvojení základních motorických dovedností z oblasti konstrukce 

jednoduchých mechanických a elektronických modelů. 

 Ve fázi realizace se nachází projekt Šablony III. Do projektu se zapojilo 57 pedagogů 

a 27 vychovatelů, kteří absolvovali akreditovaná školení, doučovali žáky ohrožené školním 

neúspěchem, vedli moderní interaktivní výuku za účasti technika informačních a 

komunikačních technologií, sdíleli zkušenosti s ostatními pedagogy různých škol, absolvovali 

stáže u zaměstnavatelů, pořádali projektové dny, zapojili do své výuky odborníky z praxe, 

vedli tandemovou výuku a kluby. V rámci projektových aktivit se žákům věnoval kariérový 

poradce, sociální pedagog a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele. 

Koronavirem byl poznamenán projekt Tatra do škol, který byl přesunut na školní                     

rok 2020/21. 

 Díky pandemii přišla škola o značnou část finančních prostředků. Jednalo se například           

o finanční prostředky z doplňkové činnosti. Během epidemie jsme měsíčně přicházeli 

přibližně o 120 000 Kč. Navíc nám zřizovatel zkrátil provozní prostředky o 2 039 000 Kč. 

To, že od 11. března 2020 ve škole nebyli přítomni žáci ani pedagogové, nám alespoň 

umožnilo zahájit mnoho investičních projektů.  

Nejdůležitější akcí byla oprava vzduchotechniky stravovací části Karlovarská 

(kuchyně a společenský sál). Práce započaly 16. dubna 2020 a celé dílo jsme si převzali 14. 

srpna 2020. Na tuto akci jsme od zřizovatele dostali 8 681 129 Kč.  Náklady na celou akci 

činily 9 911 771 Kč, rozdíl si škola hradila z vlastního investičního fondu. 

 Zřizovatel nám dále v tomto školním roce přispěl na rekonstrukci sociálního zařízení               

u tělocvičny, školní jídelny  a u dílen v Křimicích částkou 2 500 000 Kč. Rekonstrukce 

započala 1. července 2020 a byla ukončena 14. září 2020. Celkové náklady na rekonstrukci 

činí 3 526 484 Kč, rozdíl oproti poskytnuté dotaci byl hrazen z investičního fondu školy.  

 Další významnou investiční akcí byla výměna vodorovného rozvodu topení na DM I 

a  DM II (včetně vyčištění kalů ústředního topení). Na tuto akci nám přispěl zřizovatel 

částkou   3 640 000 Kč.  Akce byla zahájena 2. června 2020 a ukončena 24. září 2020. 

Celkové náklady činily 3 644 565 Kč. 

 Mezi další velké akce patří výměna oken na DM II, rekonstrukce počítačové učebny 

PC1 na Karlovarské, rekonstrukce odborné učebny diagnostiky A01 na Karlovarské, připojení 

zařízení na odsávání výfukových plynů osobních automobilů v dílnách v Křimicích, 

rekonstrukce osvětlení centrální haly v Křimicích, měření a regulace topného systému DM IV 

Skrétova  a zpracování projektové dokumentace na střešní krytiny Karlovarská.   
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Tyto akce jsou zahájeny a probíhají. 

 Závěr roku 2019 a počátek roku 2020 přinesly učitelům a žákům naší školy radostné 

okamžiky při převzetí dvou nových automobilů. V prvním případě se jednalo VW Transporter 

Combi pro 1 + 8 pasažérů, který zastoupil dosluhující Ford Transit s malou přepravní 

kapacitou, především při cestách učitelů a žáků na různé akce, soutěže, školení a prezentační 

výstavy. Litrová Škoda Fabia hatchback zase nahradila již doslouživší Peugeot 106 flotily 

vozidel autoškoly. Oba vozy dodali významní partneři z řad spolupracujících autoservisů, a to 

Porsche Plzeň a Autocentrum Jan Šmucler, s. r. o., oba ze skupiny Porsche Inter Auto CZ.  

 Na základě spolupráce Škoda Auto, a. s. došlo k rozšíření vozového                                           

parku o dva nehomologované automobily určené výhradně pro výuku a školení. Byla to                        

Škoda Superb Combi 4 x 4, 2,0/200 kW za vítězství ve finále loňského ročníku                                 

soutěže Autoopravář junior. Druhým automobilem byla Škoda Scala 1,5/110 kW. 

 Během celého školního roku jsme se snažili rekonstruovat a modernizovat budovy, 

interiéry a okolí školy, vybavovat výukové prostory moderními učebními pomůckami a 

celkově zlepšovat prostředí pro žáky i všechny zaměstnance školy. Bohužel tak obrovská 

škola jako je SPŠ dopravní, Plzeň by potřebovala  daleko více finančních prostředků, protože 

i když jsme v tomto školním roce hodně investovali, není  to příliš vidět.  

 Nespokojeni jsme byli s počtem žáků, který stagnoval, na druhou stranu se navýšil 

alespoň počet ubytovaných žáků na domovech mládeže. Nedařilo se nám zcela motivovat 

žáky a zlepšovat jejich přístup ke studiu. Nemůžeme být ani spokojeni se studijními výsledky 

žáků. Dalším problémem je, že i v dalším školním roce musíme počítat se tím, že kdykoliv 

může nastat situace, že se žáci budou muset díky pandemii znovu učit distančně. 

 Vážení zaměstnanci a kolegové, závěrem bych Vám chtěla poděkovat, že jste řádně 

plnili své povinnosti, účastnili se mnoha aktivit, snažili se zvýšit prestiž školy a vzorně se 

věnovali distanční výuce. Zaměstnancům, žákům i  zákonným zástupcům přeji do dalších let 

hlavně hodně zdraví, štěstí, pracovních i studijních úspěchů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Nováková 

ředitelka školy 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:                   12. října 2020 

Datum projednání ve školské radě:       13. října 2020 
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Výroční zpráva o hospodaření školy 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2019 

 
a) příjmy za rok 2019 (v tis. Kč): 

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

Celkem příjmy 142 696 5 708 148 404

dotace na přímé výdaje 102 702 102 702

dotace na provozní výdaje  20 786 20 786

dotace na projekty 3 048 3 048

příjmy z pronájmu majetku 1 319 1 319

ostatní příjmy 14 400 14 400

příjmy z doplňkové činnosti 4 389 4 389

příjmy z fondů 1 760 1 760

 
 

b) výdaje za rok 2019 (v tis. Kč): 

z toho: 0

 přímé náklady hl.čin. a osobní N DČ 102 702 2 311 105 013

     na platy vč. UZ 33034,33049,33052,33073 74 098 1 522 75 620

     ostatní osobní náklady 700 193 893

     zákonné odvody + FKSP 26 700 583 27 283

     náhrady za nemoc + zák. poj. zaměstnanců 585 11 596

     náklady na učeb. pomůcky a učebnice 185 185

     přímé ONIV (mat.,cestovné, 

stravné,školení)
434 2 436

 - provozní náklady 40 840 2 435 43 275

     energie (plyn,teplo,el.energie,vodné,stočné) 9 776 1 466 11 242

     opravy a údržba nemovitého majetku 1 266 144 1 410

     odpisy majetku 6 768 0 6 768

     ostatní náklady   23 030 825 23 855

 

c) hospodářský výsledek dosažený za rok 2019 (v Kč):  

Hlavní činnost
Doplňková 

činnost
CELKEM

HV před zdaněním -839 757,80 962 493,50 122 735,70

Daň z příjmů -6 437,54 0,00 -6 437,54

HV po zdanění -846 195,34 962 493,50 116 298,16  
 

 

 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 (v Kč): 
 

Fond odměn Fond rezervní Celkem 

23 000,00 93 298,16 116 298,16 
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e)   přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

      (stav k 31. 12. 2019 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   

 1 446,98 1 446,98 18 786,34 18 786,34 5 498,65 5 498,65 
 

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 

1 802,15 1 764,18 37,97 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2019 (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  

             

581 286,55 331 832,39 77 368,64 0 0 70 612,64 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů za rok 2019 (v Kč): 

Limit Skutečnost Rozdíl

přepočtený počet zaměstnanců 188,39 184,80 3,59

mzdové prostředky na platy vč. rozvoj. 

Programů (UZ 33034, UZ 33049, UZ 33052, 

UZ 33073)

74 098 038 74 098 038 0

mzdové prostředky – OON 700 000 700 000 0

ostatní  NIV vč. rozvoj. programů   (UZ 

33034, UZ 33049, UZ 33052, UZ 33073)
27 898 203 27 898 203 0
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h) zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2019 (v Kč): 

 
Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

vedoucích pracovníků 2 4 500  

v oblasti cizích jazyků 0  

k prohl. odbornosti    

vychovatelé 

3  17 500 

k prohl. odbornosti učit. OV 6 45 520 

k prohl.odbornosti učitelé 16 30 425 

k prohl. odbornosti vých. 

poradci 

  

Celkem 27 97 945 

 

ch) dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele za r. 2019 (v Kč): 
Poskytnuto Využito Vráceno

UZ 33353 na platy, OON a ONIV 102 427 607 102 427 607 0

UZ 33049 podpora odborného vzdělávání  263 376 262 989 387

UZ 33076 mezikraj. rozdíly 2 990 2 990 0

UZ 33038 exelence středních škol  8 635 8 635 0

CELKEM 102 702 608 102 702 221 387

 
 

i) fond investičního majetku (v Kč): 
 1. Tvorba Zůstatek k 1. 1. 2019 13 358 994,95

Tvorba (odpisy ú. 551) 6 768 405,25

Invest. přísp. zřizovatel 12 235 769,19

Zdroje celkem 32 363 169,39

2. Čerpání 

416.2100  investiční výdaje 11 911 621,75

416.2400 čerpání FI  na opravy 1 665 208,36

Čerpání celkem 13 576 800,11

3. Zůstatek k  31. 12. 2019 18 786 339,28  
 

 

  

 V roce 2019  byl zřizovatelem původně schválen příspěvek na investice ve výši 

6 000 000 Kč, 1 000 000  Kč na rekonstrukci jídelny v Křimicích a 5 000 000 Kč na opravu 

vzduchotechniky stravovací část Karlovarská – II. etapa.  

Na tuto akci naše škola v roce 2019 nechala upravit projektovou dokumentaci 

(obdrželi jsme v květnu 2019) a v srpnu 2019 bylo vydáno stavební povolení.  Poté byly 

podklady odeslány na Centrální nákup p. o. k vysoutěžení zhotovitele, v termínu                              

k 31. 12. 2019 nebylo vysoutěženo. Požádali jsme tedy zřizovatele o převod finančních 

prostředků do roku 2020, tento převod byl zřizovatelem schválen.  

 Usneseními RPK byl rozpočet postupně upraven na celkovou výši 11.829.383,01 Kč + 

406.386,18 Kč UZ 33982 předfinancování a kofinancování projektů (celkem tedy 

12.235.769,19 Kč). 
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 V roce 2019 byl pořízen z investičních prostředků, resp. zařazen nový dlouhodobý 

investiční majetek celkem za 5.021.805,39 Kč. Jedná se o vybavení pracoviště praktického 

vyučování na  odloučeném pracovišti v Křimicích - válcová zkušebna brzd, zvedáky, 

diagnostické zařízení a SW z projektu POV a další vybavení pro praktické a teoretické 

vyučování, nová technologie pro rekonstruovanou ŠJ v Křimicích, dodávkový automobil 

1 + 8 na převoz žáků a materiálu. Škola obdržela investiční dar - 2 převodovky pro výuku 

v celkové hodnotě 121.000 Kč. 

 Dalších více než 6 miliónů Kč bylo investováno do rekonstrukcí, resp. technického 

zhodnocení stávajícího majetku, zejména se jedná o rekonstrukci otopné soustavy, která řešila 

havarijní stav ve školním pavilonu B na Karlovarské, rekonstrukci elektroinstalace v 7. patře 

DM II, dále rekonstrukci  plochých střech nad varnou a stravovací částí na Karlovarské 

a  další rekonstrukce, které řešily  havarijní stav a ochranu majetku. Proběhla významná 

a  nákladná modernizace a rekonstrukce kuchyně a jídelny v Křimicích.  

 Vzhledem k potřebě dalších rekonstrukcí a oprav investičního charakteru byly 

vypracovány dokumentace na tyto projekty, které budou probíhat v následujícím období. 

Jedná se zejména o dodávku tepla a TUV pro SZŠ, rekonstrukci osvětlení dílen v Křimicích, 

rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení školy a dílen tamtéž, patní regulaci a výměnu 

termostatických ventilů na DM IV Skrétova, rekonstrukci sportovního areálu v Křimicích.  

 

 
 


