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Seznam použitých zkratek 

 

ČŠI  Česká školní inspekce 

DM  Domov mládeže 

DPS  Doplňkové studium pedagogiky 

DVPP  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO  Enviromentální výchova, vzdělání a osvěta 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IČO  Identifikační číslo organizace 

IZO  Identifikační znak organizace 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MP                       Metodik prevence        

MZ  Maturitní zkouška 

OV  Odborný výcvik 

PPP  Pedagogicko-psychologická poradna 

PV  Praktické vyučování 

PO  Právnická osoba 

SSL                     Středoškolská sportovní liga        

ŠVP  Školní vzdělávací program 

TV  Teoretické vyučování 

VP Výchovný poradce 

VVP  Všeobecně vzdělávací předměty 

ZL Zápisový lístek 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská 716/1, Sokolov, 

vznikla 1. 1. 2007 a je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

 

Sídlo školy:       Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov 

   IČO  75 059 151 

    IZO  151 012 997 

Tel./fax  352 622 765  

   e-mail            skola@zivnostenska-sokolov.cz                  

   web. stránky   www.zivnostenska-sokolov.cz 

 

Škola poskytuje žákům  a) střední vzdělání s maturitním vysvědčením  

b) střední vzdělání s výučním listem 

 

Ve školním roce 2012/13 byli žáci vzděláváni 

a) ve čtyřletých studijních a učebních maturitních oborech 

b) ve tříletých učebních oborech 

c) ve dvouletých učebních oborech  

d) v nástavbovém studiu  

 

Formy studia  - denní a dálkové 

Kapacita školy:     1 300 žáků  

Školská zařízení: 

Domovy mládeže  kapacita 300 lůžek  IZO: 165 101 547 

Školní jídelny    kapacita 1500 jídel  IZO: 165 101 555 

Domov mládeže je provozován pouze v jedné budově - v Sokolově, v ul. K. H. Borovského, 

ostatní slouží k ubytování veřejnosti.  

Školní jídelny jsou provozovány v Kynšperku, Sokolově a v Kraslicích. 

 

Spádovost školy: 

Školu navštěvují především žáci ze všech tří okresů Karlovarského kraje a z krajů přilehlých. 

Rada školy – existuje při SŠŽ Sokolov, byla založena dne 26. 9. 2007. 

 

Ve škole existují a celoročně pracují celkem tři žákovské parlamenty (Sokolov a Kynšperk).   

Při SŠŽ Sokolov existuje Občanské sdružení.  
 

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/


5 

 

Vedení školy 

 
ředitelka školy    Mgr. Hana Jandíková (do 31. 7. 2013) 

ZŘTV (studijní obory), stat. zást.  Mgr. Ilona Medunová     

ZŘTV (učební obory)   Mgr. Jana Volfová 

ZŘPV      Hana Klimovičová 

Vedoucí vychovatelka   Věra Mikleová 

Vedoucí ekonomického úseku  Hana Babická 

Vedoucí správy majetku   Věra Novotná   

 
Střední škola živnostenská Sokolov vznikla 1. 1. 2007 a je druhou největší školou 

v Karlovarském kraji. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 1 012 žáků. 

Škola vyučuje teoretickou výuku celkem ve třech školních budovách. V budově v Žákovské 

ul. je sídlo organizace, další dvě odloučená pracoviště jsou v Sokolově, Komenského ul. a 

v Kynšperku nad Ohří. Dalšími odloučenými pracovišti jsou pracoviště odborných výcviků, 

domova mládeže a školních jídelen. Škola nemá žádné budovy nebo zařízení v pronájmu.  

Pro teoretickou výuku má škola k dispozici čtyři učebny pro výuku ICT, učebnu pro výuku 

Chodu podniku, tři tělocvičny a dvě hřiště. Pro praktickou výuku má škola moderně zařízené 

dílny pro dřevozpracující obory, kosmetický a kadeřnický salón, dílny pro obor cukrář a 

aranžér.  

Odborný výcvik stravovacích oborů probíhá především ve vlastních prostorách školních 

jídelen v Sokolově, Kynšperku a Kraslicích. 

Bývalé budovy domovů mládeže v Kraslicích a v Kynšperku slouží jako ubytovny pro 

veřejnost.  

 

 

 

Školská rada a její složení 

 
Předsedkyně:  Mgr. Simona Tomášková 

 

Členové:  Mgr. Kamila Michtová (za pedagogickou kurii)  

 

p. Miluše Švédová (za žákovskou kurii) 

 

p. Lenka Brousilová (za žákovskou kurii) 

 

   Ing. Zdeněk Berka (jmenován zřizovatelem) 

 

   Mgr. Světlana Sojková (jmenována zřizovatelem) 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A POČTY ŽÁKŮ V OBORECH 

 

Denní forma vzdělávání 

Kód Název oboru 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem 

Obory zakončené maturitní zkouškou 

7241M01 Knih. a infor. systémy a služby 16 17 27 23 83 

6941L04 Kosmetička 18 26 19 22 85 

6341M01 Obchodně podnikat. činnost 0 22 28 28 78 

Celkem 34 65 74 73 246 

Obory zakončené výučním listem 

6652H01 Aranžér 11 9 18 0 38 

 

2954H01 Cukrář 28 23 27 0 78 

6551H01 Kuchař - číšník 22 14 17 0 53 

6551H01 Číšník-servírka 16 17 21 0 54 

6551H01 Kuchař 40 31 26 0 97 

6951H01 Kadeřník 32 35 31 0 98 

6651H01 Prodavač 16 20 13 0 49 

3356H01 Truhlář 12 15 9 0 36 

6551E02 Provoz společného stravování 14 12 0 0 26 

3357E01 Zpracování dřeva 7 2 0 0 9 

Celkem 198 178 162 0 538 

Nástavbové studium – denní forma studia 

6441L51 Podnikání 58 37 0 0 95 

3342L51 Dřevařská a nábytkářská výroba 0 4 0 0 4 

Celkem 58 41 0 0 99 

Denní studium celkem 290 284 236 73 883 

Nástavbové studium – dálková forma studia  

6441L51 Podnikání 60 38 0 0 98 

 

6441L524 Podnikání 0 0 31 0 31 

      

Celkem k 30. 9. 2012 350 322 267 73 1012 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

 

V SŠŽ Sokolov pracovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 122 zaměstnanců - fyzických 

osob. 

Během tohoto školního roku byl uzavřen pracovní poměr se 6 zaměstnanci  a ukončen 

pracovní poměr s 21 zaměstnanci. 

 

 

 

Počet pracovníků 

Celkový stav FO k 30. 9. 2012 Průměrný přepočtený 

128 124,272 
z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

91 88,556 
Stav FO k 30. 6. 2013 Stav FO k 30. 6. 2013 

122 117,828 
z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

85 82,904 

 

 

Věková struktura k 30. 6. 2013 

Věk Počet zaměstnanců 
do 30 10 
31-40 27 
41-50 38 
51-60 39 
nad 61 8 

Vzdělanost 

Základní 7 
Střední odborné 22 
Úplné střední odborné a všeobecné 56 
Vysokoškolské – bakalářské 7 
Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 30 
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 
Přijímací řízení na SŠŽ Sokolov proběhlo v souladu se zákonnými předpisy a dle předem 

stanovených kriterií. 

Uchazeči o učební obory byli přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě podané přihlášky 

podle pořadí prospěchu ze základní školy.  

Uchazeči o čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou absolvovali jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů od firmy 

SCIO, další body získávali podle průměrného prospěchu ze základní školy. 

Uchazeči o denní nástavbové studium konali přijímací zkoušky z českého jazyka a 

matematiky, další body získávali podle průměrného prospěchu ze střední školy, uchazeči 

o dálkové nástavbové studium konali test obecných studijních předpokladů od firmy SCIO. 

 

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2013/14 

a) Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

63-41-M/01 Obchodně podnikatelská činnost    30 žáků 

72-41-M/01 Knihovnické a informační systémy a služby   30 žáků 

69-41-L/01 Kosmetička       30 žáků 

b) Obory vzdělání zakončené výučním listem 

29-54-H/01 Cukrář        30 žáků  

65-51-H/01 Kuchař-číšník       30 žáků  

65-51-H/01 Kuchař        30 žáků  

65-51-H/01 Číšník – servírka      15 žáků  

66-51-H/01 Prodavač       30 žáků 

66-52-H/01 Aranžér       25 žáků 

29-53-H/01 Pekař        30 žáků 

69-51-H/01 Kadeřník       35 žáků 

33-56-H/01 Truhlář       30 žáků 

65-51-E/02 Práce ve stravování      30 žáků 

33-57-E/01 Dřevařská výroba      15 žáků 

c) Nástavbové studium: denní forma vzdělávání 

64-41-L/51 Podnikání       45 žáků  

69-41-L/52 Vlasová kosmetika      15 žáků 

d) Nástavbové studium: dálková forma vzdělávání  

64-41-L/51  Podnikání       45 žáků       

69-41-L/52  Vlasová kosmetika      15 žáků 

  

Výsledky přijímacího řízení 

a) Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou Přihlášeno Odevzdáno ZL 

 

63-41-M/01 Obchodně podnikatelská činnost  13    0  

72-41-M/01 Knihovnické a inform. systémy a služby 20   14  

69-41-L/ 01 Kosmetička     32   14 
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b)  Obory vzdělání zakončené výučním listem  Přihlášeno Odevzdáno ZL 

 

29-54-H/01 Cukrář      59   26 

65-51-H/01 Kuchař-číšník     42   29 

65-51-H/01 Kuchař      31   20 

65-51-H/01 Číšník-servírka    20   15 

66-51-H/01 Prodavač     26   17 

66-52-H/01 Aranžér     34   18 

69-51-H/01 Kadeřník     54   35 

33-56-H/01 Truhlář     21     8 

65-51-E/02  Práce ve stravování    30   20 

33-57-E/502 Zpracování dřeva    10     5 

29-53-H/01 Pekař        8     4 

 

c)  Nástavbové studium: denní forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno ZL 

64-41-L/51  Podnikání     48   neodevzdávají  

69-41-L/52  Vlasová kosmetika    19  neodevzdávají  

 

d)  Nástavbové studium:dálková forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno ZL 

64-41-L/51 Podnikání      47  neodevzdávají  

69-41-L/52 Vlasová kosmetika      0  neodevzdávají  

 

 
Závěry z přijímacího řízení 

 

Vzhledem k tomu, že uchazeči si mohou podat 2 přihlášky, jsou školy v nejistotě a nemají 

možnost optimalizovat průběh přijímacího řízení. V praxi se pak stává, že nakonec nastoupí 

méně žáků, než jich bylo přijato. 

Z tabulky je patrné, že nábor žáků do prvních ročníků denní formy vzdělávání pro školní rok 

2012/13 zaznamenal podobný pokles jako v předcházejícím školním roce. Ten byl způsoben 

značným snížením počtu žáků vycházejících ze ZŠ. 

Již třetím rokem se na maturitní obory konaly přijímací zkoušky a využívali jsme testů od 

firmy SCIO. Velká část uchazečů si podávala na naši školu obě přihlášky, proto se počty 

přihlášených žáků a odevzdaných zápisových lístků rozcházejí. Po sestavení konečného 

pořadí odevzdávali zápisové lístky uchazeči umístění od středních míst, ti nejlepší si naši 

školu nevybrali.  

Obdobná situace byla u uchazečů učebních oborů. Na předních místech (podle prospěchu  

ze ZŠ) se umístili uchazeči, kteří si učební obor volili spíše jako pojistku v případě nepřijetí 

na maturitní obor. Po prvním kole nebyla situace v přijímacím řízení příznivá a byla postupně 

vyhlášena další kola. Teprve po čtvrtém kole se podařilo většinu učebních oborů naplnit. 

Trvale nepříznivá situace je u učebního oboru truhlář a pekař – do něj jsme přijímali žáky 

poprvé.  

Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem. 

 

 

Celkem bylo v přijímacím řízení přijato:  225 uchazečů denní formy studia 

        44 uchazečů denní formy nást. studia 

                                                                         37 uchazečů dálkové formy  nást. studia. 
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
A) VÝSLEDKY PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ    

 

a) Chování 

 

 

 
Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/2012 

 Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Matur. 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Počet žáků 232 67 490 280 82 504 

Počet zameškaných 

hodin 
20243 4352 53347 21398 6686 59358 

Průměr na žáka 87,25 64,95 108,87 76,42 81,5 117,77 

Počet neomluvených 

hodin 
612 363 3708 387 356 4107 

Průměr na žáka 2,64 5,41 7,56 1,38 4,34 8,15 

2. stupeň z chování 6 2 36 5 3 22 

3. stupeň z chování 3 3 50 1 2 53 

Důtka ŘŠ 8 9 53 15 15 42 

Důtka TU 11 1 91 19 27 69 

Důtka učitele OV 0 0 19 0 0 16 

Pochvala ŘŠ 12 5 3 8 4 14 

Podmín. vyloučení 1 2 30 2 2 28 

Vyloučení 0 0 0 0 0 0 

 

 

Z porovnání obou školních roků je vidět zlepšení docházky u nástavbového studia a učebních 

oborů, u čtyřletých studijních oborů počet zameškaných hodin včetně neomluvených vzrostl. 

Tento nárůst způsobila třída 1. KIS-KOS (počet zameškaných hodin 4222, neomluvených 

248). Tím vzrostl i počet snížených známek z chování. Tuto vysokou absenci tvořili tři 

dlouhodobě nemocní žáci ve třídě.  
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b) Přehled prospěchu - denní a dálková forma vzdělávání 

 
 

Denní forma vzdělávání 

1. ročníky 

 

Třída prospělo 

s vyznam. 

prospělo neprospělo neklasifikov

áno 

průměr Opakují 

ročník 

Učební obory: 

1. K 1 12 0 1 2,53 0 

1.K-TR 0 15 3 0 2,76 3 

1.KČ-CU 1 20 1 3 2,71 4 

1.KU-CU 0 22 0 5 2,85 4 

1.KU-ČS 0 18 2 7 3,23 5 

1.KU-KČ 0 4 1 7 3,23 7 

1.PD-AR 0 14 2 3 2,86 4 

1.PSS-ZD 0 14 0 0 2,93 1 

celkem: 2 119 9 26 2,88 28 

Studijní obory: 

1.KIS-

KOS 

0 21 6 5 2,74 6 

celkem: 0 21 6 5 2,74 6 

Nástavbové studium: 

1.P/A 1 8 1 2 2,64 1 

1.P/B 0 10 6 1 2,59 2 

celkem: 1 18 7 3 2,615 3 

 

 

1. 

ročníky 

celkem 

3 158 22 34 2,745 37 
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2. ročníky 

 

Třída prospělo 

s vyznam. 

prospělo neprospělo neklasifiková

ni 

průměr Opakují 

ročník 

Učební obory: 

2. CU 3 21 0 0 2,28 0 

2. K 0 16 0 0 2,31 0 

2. KČ-ČS 2 27 0 2 2,66 1 

2.K-TR 0 26 0 2 2,60 0 

2. KU 0 22 2 4 3,04 6 

2. PD-AR 0 24 0 2 2,85 0 

2. PSS-ZD 0 9 1 1 2,88 1 

celkem: 5 145 3 11 2,66 8 

Studijní obory: 

2. KIS 1 10 2 1 2,43 2 

2. KOS 1 20 1 2 2,39 3 

2. OPČ 1 17 3 2 2,49 0 

celkem: 3 47 6 5 2,44 5 

Nástavbové studium: 

2. P 0 17 1 1 2,78 2 

2.P-DNV 0 11 4 4 2,74 6 

celkem: 0 28 5 5 2,76 8 

 

 

2. ročníky 

celkem 
8 220 14 21 2,62 21 
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3. ročníky 

 

Třída prospělo 

s vyznam. 

prospělo neprospělo neklasifiko

váno 

průměr Opakují 

ročník 

Učební obory: 

3. CU-AR/A 1 19 0 0 2,43 0 

3. CU-AR/B 0 15 1 4 2,81 5 

3. ČS 0 19 0 1 2,90 1 

3. K 0 18 1 1 2,65 1 

3. KČ-PD 0 22 2 2 2,80 2 

3. K-T 0 18 0 3 2,78 1 

3. KU 0 20 0 2 3,06 2 

celkem: 1 131 4 13 2,76 12 

Studijní obory: 

3. KIS 2 22 1 0 2,32 0 

3. KOS 1 13 3 1 2,75 3 

3. OPČ 1 22 0 3 2,47 0 

celkem: 4 57 4 4 2,51  

 

 

3. ročníky 

celkem 
5 188 8 17 2,635 15 

 

4. ročníky 

 

Třída 
prospělo 

s vyznam. 
prospělo neprospělo 

neklasifik

o 

váno 

průměr 

opakují 

ročník 

4. KIS 0 20 1 1 2,36 0 

4. KOS 1 15 2 2 2,91 2 

4.OPČ 0 25 1 0 2,75 0 

 

4. ročníky 

celkem 
1 60 4 3 2,67 2 

 

Denní studium 

celkem 
17 626 48 75 2,667 75 
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Porovnání studijních výsledků denního studia se školním rokem 2011/2012 

 

Školní rok 2012/2013 2011/2012 

Počet žáků 766 866 

Prospělo s vyznamenáním 17 19 

Prospělo 626 803 

Neprospělo 48 54 

Neklasifikováno 75 104 

Celkový prům. prospěch 2,66 2,66 

 

 

 

Dálková forma vzdělávání – nástavbové studium 

 

1. ročníky 

 

Třída 
prospělo 

s vyznam. 
prospělo neprospělo 

neklasifiko 

váni 
průměr 

1.PDSA 0 19 0 3 2,45 

1.PDSB 0 8 0 3 2,15 

1. ročníky 

celkem 
0 27 0 6 2,30 

 

 

2. ročníky 

 

2. PDSA 0 12 0 2 2,17 

2.PDSB 2 12 1 1 2,04 

2. ročníky 

celkem 
2 24 1 3 2,105 

 

 

3. ročníky 

3. PDS 1 23 0 0 2,51 

3. ročníky 

celkem 
1 23 0 0 2,51 

 

 

Dálkové 

studium 

celkem 

3 74 1 9 2,305 
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Porovnání studijních výsledků dálkového studia se školním rokem 2011/2012 

 

Školní rok 2012/2013 2011/2012 

Počet žáků 87 84 

Prospělo s vyznamenáním 3 3 

Prospělo 74 74 

Neprospělo 1 1 

Neklasifikováno 9 6 

Celkový prům. prospěch 2,305 2,35 

 

U studentů dálkového studia se oproti loňskému školnímu roku studijní výsledky mírně 

zlepšily, stále jsou lepší než u studentů denního studia. Lepší výsledky jsou odrazem 

zodpovědného přístupu ke studiu. 

 

 

B) Výsledky maturitních zkoušek po náhradním termínu a 1. opravném termínu 

      

          

Třída 2.P/A 2.P-DNV 4. KIS 4. KOS 4.OPČ 3. PDS Celkem 
Počet žáků ve třídě 19 19 21 20 27 23 129 
Připuštěno k MZ jaro 2013 14 9 19 11 23 23 99 
Prospělo s vyznamenáním 0 0 5 1 1 0 7 
Prospělo  6 6 7 4 7 17 47 
Neprospělo 8 3 7 6 15 4 43 
Nekonalo-Omluveno  0  0  0  0 0   2* 2  
  
Připuštěno k MZ podzim 2013 3 2 1 4 3 0+2* 13+2* 
Opakujících z jara 2013 8 3 7 6 15 4 43 
Prospělo s vyznamenáním 0 0 0 1 0 0 1 
Prospělo  6 3 4 2 9 5 29 
Neprospělo 5 1 4 7 7 1 25 
Nekonalo - Omluveno 0 1 0 0 0 0 1 
Nekonalo někt.část-neomluveno-čili 

neprospělo 0 0 0 0 2 0 2 

  
 
Celková statistika za školu        

          

Třída 2.P/A 2.P-DNV 4.KIS 4.KOS 4.OPČ 3.PDS Celkem 

Počet maturantů v obou termínech  17 11 20 15 26 23 112 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 5 2 1 0 8 

Prospělo  12 9 11 6 16 22 76 

Neprospělo 5 1 4 7 7+2 1 25+2 

Prospělo (PV,P) v % 70,58% 81,81% 80% 53,33 65,38% 95,65% 75% 

Neprospělo v % 29,42% 9,19% 20% 46,67 34,62% 4,35% 24,1% * 

*1 žák nekonal - omluven 
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Porovnání výsledků MZ se šk. rokem 2011/2012  

 

V porovnání s loňským školním rokem se maturitních zkoušek v obou letech zúčastnil stejný 

počet tříd- 6 a celkově o 20 maturantů méně - tedy 112 žáků. 

 

 

Výsledky po řádném termínu: 

 

V řádném termínu se MZ zúčastnilo 99 žáků – vloni 115. K maturitní zkoušce nepostoupilo 

30 žáků, v loňském roce to bylo také žáků 30, ale i přesto je stále nejvyšší počet žáků 

nepřipuštěných k maturitní zkoušce v řádném termínu u denního nástavbového studia a letos i 

u oboru kosmetička – 9 žákyň a naopak oproti loňskému roku celá třída 3. PDS postoupila 

k MZ v řádném termínu jaro 2013. 

S vyznamenáním prospělo 7 žáků - vloni 1, prospělo 47 žáků - vloni 63, neprospělo 43 - vloni 

51, nekonalo-omluveno – 1 žák. 

 

 

Celkové výsledky po opravném termínu: 

 

Prospěch s vyznamenáním se změnil na celkem 8 žáků, prospělo celkem 81 žáků - vloni 83, 

neprospělo 25 - vloni 48. 

V podzimním termínu jsme se opět setkali s tím, že se někteří žáci (byli 2) zúčastnili pouze 1. 

části MZ (didaktických testů a písemných prací společné části) a ostatní části MZ ignorovali a 

ani svoji neúčast přes několikeré urgence neomluvili – tím stoupl počet neprospívajících u 

MZ a 1 žákyně vykonala pouze část MZ a na ostatní zkoušky se ze zdravotních důvodů 

omluvila. Celkově to byli 3 žáci.   

Oproti loňskému šk. roku stoupla úspěšnost u MZ u obou maturitních tříd oboru Podnikání a 

Dřevařská a nábytkářská výroba (denní nástavbové studium) z 53,30% na 70,58% a z 60% na 

81,81%, dále došlo k mírnému zlepšení u oboru Kosmetička ze 42,31% na 53,33% a u 

dálkového nástavbového studia ze 70,37% na 95,65%. 

Celková úspěšnost školy u MZ oproti loňskému roku stoupla ze 63,63%  na 75%.    

V letošním maturitním roce byl oproti loňskému roku počet žáků, kteří si vybrali komplexní 

zkoušku z cizího jazyka a didaktický test z matematiky naprosto vyrovnaný. Neopakovala se 

tak situace, kdy žáci dali přednost matematice, jelikož se jedná pouze o jednu zkoušku, před 

cizím jazykem, kde jsou zkoušky tři. Možná i to byl jeden z důvodů vyšší úspěšnosti školy  

u MZ v tomto roce. Úspěšnost v matematice se zlepšuje velmi pomalu. 

Úkolem vyučujících zůstává motivovat žáky k lepším výkonům, probudit v nich zájem o obor 

a snažit se o získání podpory v rodině.  
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C) Výsledky závěrečných zkoušek po náhradním termínu a 1. opravném termínu 

 

 

Ve školním roce 2012/2013 bylo v končícím ročníku dvouletých a tříletých oborů 

ukončených závěrečnou zkouškou celkem 164 žáků. Kromě oboru provoz společného 

stravování a zpracování dřeva se zkoušky konaly dle jednotného zadání závěrečných zkoušek. 

 

ŘÁDNÝ TERMÍN – ČERVEN 2013 

obor 
celkem v 

oboru 
konalo prospělo 

prospěl 

s vyznam. 
neprospělo nekonalo 

 

Prodavač 

 

9 

 

9 

 

7 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Kuchař 

 

22 

 

15 

 

12 

 

0 

 

3 

 

7 

 

Kuchař-číšník 

 

17 

 

10 

 

10 

 

0 

 

0 

 

7 

Číšník servírka 

 

21 

 

14 

 

12 

 

0 

 

2 

 

7 

 

Kadeřník 

 

31 

 

22 

 

16 

 

5 

 

1 

 

9 

 

Aranžér 

 

17 

 

11 

 

9 

 

1 

 

1 

 

6 

 

Cukrář 

 

24 

 

13 

 

6 

 

7 

 

0 

 

11 

 

Truhlář 

 

10 

 

7 

 

7 

 

0 

 

0 

 

3 

Zpracování 

dřeva 

 

3 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

Provoz spol. 

stravování 

 

10 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

7 

 

Celkem 

 

164 

 

105 

 

83 

 

14 

 

8 

 

59 

 

 

V řádném termínu šlo k ZZ 105 žáků, jedna třetina žáků nebyla ke zkouškám připuštěna. 

Důvodem byla častá a vysoká absence žáků, takže museli vykonat doplňovací zkoušky, 

z důvodu neprospěchu v některém předmětu pak zkoušky opravné. Úspěchem je, že většina 

žáků, kteří byli připuštěni k ZZ, zkoušku vykonali, neprospělo pouze osm žáků, což 

představuje 7,6%. Za úspěch považuji i prospěch s vyznamenáním u 14 žáků, což je 13,3 % 

z celkového počtu 105 žáků připuštěných k závěrečné zkoušce.   
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PRVNÍ OPRAVNÝ TERMÍN A NÁHRADNÍ TERMÍN – ZÁŘÍ 2013 

obor 
náhradní 

termín 

opravný 

termín 
prospělo 

prospělo 

s vyznam. 
neprospělo 

 

Prodavač 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Kuchař 

 

5 

 

3 

 

3 

 

0 

 

5 

 

Kuchař-číšník 

 

3 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

Číšník -

servírka 

 

5 

 

2 

 

6 

 

0 

 

1 

 

Kadeřník 

 

4 

 

1 

 

4 

 

0 

 

1 

 

Aranžér 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

Cukrář 

 

9 

 

0 

 

3 

 

0 

 

6 

 

Truhlář 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Zpracování 

dřeva 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Provoz spol. 

stravování 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

Celkem 

 

33 

 

8 

 

23 

 

0 
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V náhradním termínu šlo k ZZ celkem 33 žáků a 8 žáků šlo na první opravný termín. 

Z celkového počtu 41 žáků prospělo 23 žáků, což představuje 56% úspěšnosti, a neprospělo 

18 žáků, což je poměrně vysoké číslo - 46% žáků. To je dokladem toho, že v podzimním 

termínu jdou ke zkouškám slabší žáci.  Všech 18 neúspěšných žáků si zažádalo o opravný 

termín v měsíci prosinci. 

V porovnání s loňským školním rokem se značně snížilo procento žáků, kteří byli připuštěni 

k závěrečným zkouškám.                                                                            

Zatímco vloni šlo v červnu k ZZ ze 166 žáků 139 žáků, což je 83,7%, letos šlo v červnu k ZZ 

ze 164 žáků pouze 105 žáků, což představuje 64 %. Toto vysoké procento svědčí o slabé 

přípravě žáků k závěrečným zkouškám, někdy až o nezájmu o obor. Úkolem vyučujících 

zůstává motivovat žáky k lepším výkonům, probudit v nich zájem o obor a snažit se o získání 

podpory v rodině.  
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6.  VÝCHOVNÉ  PORADENSTVÍ  A  PREVENCE SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

V průběhu školního roku 2012/2013 se oblast výchovného poradenství zaměřila na výchovné 

a vzdělávací problémy, poruchy učení a chování žáků. Prevence byla zaměřena na 

patologické jevy v kategoriích záškoláctví, krádeží, distribuce a užívání drog, patologického 

hráčství, sexuální a zdravotní výchovy a šikany mezi žáky jak ve škole, tak na odborném 

výcviku. Dvě výchovné poradkyně a tři metodici prevence spolupracují s vedením školy, 

s vyučujícími teorie i praxe. Snahou všech je předcházet výše uvedeným negativním vlivům 

na žáka. Ve škole bylo pracováno s 64 žáky se zdravotním postižením, mnozí z nich byli 

vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů, s pěti žáky pracovali asistenti pedagoga.  

 

Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2012/2013 

Jméno a příjmení Zařízení Působnost 

Mgr. Hana Taušnerová VP Budova Šenvert 

Mgr. Květa Novotná MP Budova Šenvert 

Mgr. Kamila Michtová VP 
Budova Komenského  

Budova Kynšperk n/Ohří 

Dagmar Prchalová MP Budova Komenského 

Ing. Alexandra Jarošová MP Budova Kynšperk n/Ohří 

 

Teoretické vyučování, odborný výcvik i mimoškolní výchova jsou doplňovány vhodnými 

besedami, exkurzemi, přednáškami, divadelními či filmovými představeními. Žáci navštěvují 

různé výstavy, muzea a Krajskou knihovnu v K. Varech a knihovnu v Sokolově, zapojují se 

do tvorby školního časopisu „Lajdák“ 

 

Přehled akcí skupiny výchovných poradců a metodiků prevence: 

 pravidelná činnost žákovských parlamentů 

 žáci 1. ročníků se zúčastnili kohezního pobytu v Kraslicích 

 evidence žáků i individuálními plány – poruchy učení, chování a pozornosti 

 zveřejněny konzultační hodiny VP a MP na škole 

 sociometrie tříd nižších ročníků zaměřená na šikanu, žáci upozorněni na možnost 

využívání schránek důvěry 

 zhotoveny nástěnky výchovných poradců a metodických poradců za účasti žáků 

 na DM se uskutečnily různé akce -  mikulášská a vánoční besídka a diskotéka 

 besedy „S tebou o tobě“ zaměřeny na hygienu člověka, dívkám rozdány potřeby pro 

intimní hygienu celkem 3x 
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 charitativní sbírky „Srdíčkové dny“ (žáci se účastní 3 x za rok), veřejná sbírka 

„Červená stužka“, společnost provozující tuto sbírku pro žáky zajišťuje odbornou 

přednášku 

 besedy „Sex, aids a mezilidské vztahy“ celkem 6 besed 

 pro žáky 3. a 4. ročníků uspořádány besedy a návštěvy na úřadech práce v Chebu 

a Sokolově celkem 6x 

 1. ročníky jezdí na lyžařské kurzy (Kraslice, Bublava) a 2. ročníky na turistické kurzy 

(Itálie, Žírovice, vodácký na řece Ohři, pěší turistika v okolí Sokolova)  

 v rámci EVVO -  „Den zdraví“, „ Den životního prostředí“, úklid sjezdovky po zimní 

sezoně na Bublavě  

 účast metodiků na seminářích výchovné poradenství - drogová problematika, poruchy 

učení  

 semináře pro učitele – problematika prevence patologických jevů  

 žáci navštívili divadelní představení v divadlech v  Chebu a v Praze celkem 5x, 

filmová představení v kině v Sokolově celkem 6x 

 účast žáků na „Evropském týdnu mobility“ 

 během školního roku se žáci účastní odborných exkurzí do nejrůznějších podniků a 

zařízení (Dendrologická zahrada v Praze Průhonicích, exkurze do firmy Ryor, 

návštěva Becherovky, Allegro Cheb, Pivovar Planá, Plzeň a Krušovice, muzeum kávy 

a čokolády v Praze, firma COCA-COLA, výroba skla MOSER Karlovy Vary, 

přádelna Nejdek 

 v rámci výuky navštívili žáci různé výstavy celkem 10x 

 návštěva knihoven v K. Varech a v Sokolově cekem 10x 

 v rámci školy se pořádali olympiády - školní kola  v  ČJ, NJ, AJ a MA celkem 6x 

např: Klokan, Genius Logicus, PišQorky 

 pro žáky uspořádány návštěvy Parlamentu ČR a České národní banky celkem 3x 

 žáci se účastnili různých besed a školení celkem 16x (obory kosmetička, kadeřnice, 

knihovnické systémy, podnikání) 

 žáci se zúčastnili projektu od DDM v Sokolově „Minuta v životě“ 

 uskutečnil se 1 maturitní ples 

 účastnili jsme se všech soutěží středoškolské sportovní ligy 

 

VP a MP se pravidelně vzdělávali na odborných seminářích a přednáškách, které organizovala 

PPP v Sokolově, podíleli se na organizování kulturních a sportovních akcí. Organizovali 

setkání žákovského parlamentu. 
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Systém DVPP je velmi dobře nastaven a škola se snaží zabezpečit kvalifikovanost 

pedagogického sboru. 

 

Studující – splnění kvalifikačních předpokladů 

Obor     Počet   

DPS     3   

Učitelství VVP  9   

Maturita 1   

Celkem     13   

 

      

Studující – další kvalifikační předpoklady  

Obor   Počet   

Spec.pedagogika  2   

Učitelství PV a OV   1   

      

      

Porovnání DVPP     

          Ukončilo 

      2011/2012 2012/2013 v r. 2013 

          

Celkem studovalo   17 16 9 

z toho:    DPS   4 3 3 

  VŠ   13 12 5 

  SŠ   - 1 1 

 

 

MŠMT akreditované kurzy v rámci DVPP 

Název       Počet 

Projekty ve výuce     47 

Autonomní třída – cesta ke spolupráci     49 

Rozvíjení inf. a čtenářské gram. ve výuce   35 

Každá hodina může být efektivní   30 

Excel 2007 Z, P    70 

Moodle   49 

Zoner   10 

Odborné kurzy pro učitele odb. výcviku   9 

5 denní kurz AJ, NJ v zahraničí   5 

Spec. pedagogika, vých. poradci   5 

Zvládání šikany   3 

Školení pro management   5 

Kurzy pro zadavatele, hodnotitele k MZ   15 

ICT kurzy     7 

    

Celkem       339 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

V rámci zviditelnění na veřejnosti škola usiluje o kvalitní informovanost, a to především 

prostřednictvím reklamy, prezentací různých akcí v médiích, na webových stránkách školy, 

účastí na sportovních soutěžích apod. Do těchto činností se zapojují jak pedagogičtí 

pracovníci, tak i žáci školy. 

 

Ve školním roce byly realizovány následující akce: 

 škola se zúčastnila dvou akcí pořádaných pro veřejnost – Škola 2013 v K. Varech 

a Škola 2013 v Sokolově, v Chebu 

 škola uspořádala pro veřejnost a v rámci vyššího náboru žáků dvakrát dny otevřených 

dveří, jeden na škole v Kynšperku a jeden v Sokolově - v listopadu a v lednu  

 vedení školy propagovalo školu na třídních schůzkách žáků vycházejících ze ZŠ. 

Celkem na 19 školách, na vzdálené školy zasílalo propagační materiál a CD se 

vzdělávací nabídkou školy. Velká propagační akce pro ZŠ proběhla v rámci 5. 

regionálního veletrhu fiktivních firem v únoru 2013    

 prezentace školy na regionálních veletrzích fiktivních firem v Mostě, Příbrami, Plzni, 

Písku, na mezinárodním veletrhu FF v  Praze a v Bratislavě, přátelská návštěva v  

Šale, Obchodní den v Mariánských Lázních 

 výměnné souvislé praxe žáků oboru Obchodně podnikatelská činnost ve slovenské 

Šale a jejich studentů na naší škole ve fiktivní firmě  

 každý měsíc uveřejňovala škola svoje články a informace pro žáky a veřejnost 

v Sokolovském deníku, Karlovarských listech a sokolovském Patriotu 

 organizovali jsme okresní i krajské kolo soutěže v přespolním běhu, turistické 

výcviky, lyžařské výcviky, vodácké výcviky a ekologický úklid sjezdovky 

 žáci obsadili přední místa v juniorském maratonu, zúčastnili jsme se 15 okresních 

soutěží, 8 krajských soutěží, postoupili jsme do 2 republikových soutěží, celkově jsme 

se  v SSL  umístili na 6. místě, což je dosud nejlepší umístění    

 zúčastnili jsme soutěže Matematický klokan, Genius Logicus, Celostátní matematická 

soutěž SOŠ a SOU, Piškvorky, Sudoku, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda 

 plnoletí žáci pravidelně 2x ročně darují krev, zúčastnilo se 43 žáků 

 žáci všech učebních oborů se účastnili soutěží. Žáci oboru prodavač a aranžér 

reprezentovali školu na regionální soutěži v odborných dovednostech v Plzni, obor 

truhlář byl pořadatelem regionální soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“ a reprezentoval 

školu na soutěži Machři roku v Plzni, obory aranžér, kadeřník, kosmetička a cukrář se 

účastnily celostátní soutěže v Českých Budějovicích   

 žáci maturitních oborů se aktivně zapojili do studentských voleb, zúčastnili se různých 

soutěží finanční gramotnosti, soutěže Psaní všemi deseti, soutěže „O nejlepší vizitku“, 

„Nejlepší podnikatel SŠŽ Sokolov“  

 nadále pokračuje spolupráce SŠŽ Sokolov a školy Kolping-Bildungszentrum für 

Plauen, ZN der ASG - Anerkannten Schulgesellschaft mbH, a školy v Šaľe 
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 školní a okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, německém jazyce a českém 

jazyce 

 účast žáků na charitativních sbírkách 3x v roce „Srdíčkové dny, „Den boje proti AIDS, 

účast žáků na akci města Sokolov – Sokolov bezpečné město – dopravní asistenti na 

přechodech 

 spolupráce se ZOO v Plzni – žáci sponzorují „Želvu pardálí“ 

 spolupráce fiktivních firem s o. s. Člověk v tísni (doučování + volnočasové aktivity 

pro děti v azylovém domě v Sokolově) 

 spolupráce s MK Sokolov-šití panenek pro UNICEF a adopce panenek- celkem škola 

adoptovala 6 ks panenek 

 vytvoření vlastního nástěnného kalendáře pro r. 2013 propagujícího obory vzdělávací 

nabídky školy 

 vytvoření katalogu zákusků a dortů s fotografiemi všech nabízených výrobků včetně 

ceníku. 

 

Škola se prezentovala během celého školního roku zveřejňováním článků v Sokolovském 

deníku, v sokolovském Patriotu, v kynšperském Zpravodaji a na webových stránkách 

školy. Žáci stravovacích oborů reprezentovali školu na mnoha rautech pro různé 

organizace v rámci Karlovarského kraje. Prezentovali jsme se na rodičovských schůzkách 

žáků vycházejících ročníků základních škol a organizovali jsme návštěvy žáků ZŠ 

s výchovnými poradci na všech pracovištích odborného výcviku.  

Účastníme se soutěží v odborných dovednostech ve všech učebních oborech. Výborně 

reprezentují školu na veřejnosti naše fiktivní firmy, které získávají přední místa jak 

v regionálních, tak i mezinárodních soutěžích.  

 

 

 
Republikové finále-dívky, Příbram 4.3.2013 – 8.místo v ČR                    Adaptační kurz "Seznamte se prosím" v Kraslicích. 
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9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A JINÉ 

KONTROLY 

 

 
Během školního roku proběhla jedna inspekce ČŠI, bez nápravných opatření. 

 

Inspekce ČŠI konaná ve dnech 16., 17. a 18. října 2012 byla zaměřena na hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oborech vzdělání ukončovaných maturitní 

zkouškou, na zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jejich soulad s RVP se zaměřením na 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na tematické zjišťování o stavu ICT 

a jazykovém vzdělávání. Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

Zároveň byla ČŠI provedena státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 

zákona – kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu. Nebyla uložena žádná nápravná 

opatření.  

 

Na ekonomickém úseku byla provedena následující vnější kontrola: 

 

Úřad práce ČR – dodržování zákona o státní sociální podpoře. Byly zjištěny nesrovnalosti u 

39 studentů z 874 kontrolovaných. Důvodem bylo nedoložení údaje ze strany žadatelů (žáků). 

Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

Proběhla dvě soudní líčení u Okresního soudu v Sokolově ohledně žaloby pro neoprávněnou 

výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost z května 2012, která byla dána naší tehdejší 

zaměstnankyni – vyučující Ing. Libuši Zechnerové. Soud potvrdil oprávněnost výpovědi ze 

strany zaměstnavatele a žalobu zamítl. Ing. Zechnerová se odvolala v srpnu 2013 ke 

Krajskému soudu v Plzni a ten vrátil jednání zpět do Sokolova k opětovnému prošetření a 

soudní spor bude nadále pokračovat. 
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10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
Hospodaření Střední školy živnostenské Sokolov skončilo v roce 2012 ziskem v hlavní 

činnosti 146.306,- Kč, v doplňkové činnosti byl dosažen zisk ve výši 693.171 Kč.  

Zisk byl rozdělen převody do fondů (příděl do rezervního fondu v celkové výši: 671.582 Kč a 

příděl do fondu odměn v celkové výši: 167.895 Kč. 

Organizace pokryla všechny nutné provozní a mzdové výdaje. Dále byly financovány nutné 

opravy a zajišťována běžná údržba budov. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje  

o hospodaření školy  

v Kč 

K 31. 12. 2011 K 31. 12. 2012 

Hlavní  

činnost 

Doplňková  

činnost 

Hlavní  

činnost 

Doplňková  

činnost 

Náklady celkem 77 361 798,58 558 966,60 77 171 233,61 421 297 

Výnosy celkem 77 634 413,75 1 147 708 77 317 539,49 1 114 468 

z toho 
Příspěvek KK 

Dotace MŠMT 

15 884 795 

50 830 412 

 15 281 000 

49 708 445 
0 

Hospodářský výsledek 

před zdaněním 
284 382,17 623 844,40 0 726 797 

 

 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v Kč K 31. 12. 2012 

1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek celkem NIV 3 500 000 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

přes účet zřizovatele celkem NIV 
49 708 445  

z toho 

Mzdové prostředky 36 690 475  

Odvody 12 233 492 

FKSP 357 739 

ONIV (vč. náhr.za nemoc) 426 739 

3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje 

celkem 
15 281 000  

Neinvestiční dotace celkem 68 489 445 
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Čerpání mzdových prostředků                                         

 

mzdy a platy ................................................................................... skutečnost               

mzdy a platy zaměstnanců                                         

hlavní činnost ................................................................................. 35.773.828        

    z toho pedagogičtí pracovníci..................................................... 29.442.312 

               nepedagogičtí pracovníci ................................................... 6.331.516 

 

mzdy z rozpočtu KK ........................................................................... 135.597      

   z toho Seznamte se, prosím ................................................................ 27.000      

              maturity ................................................................................... 73.400 

              ostatní odměny ........................................................................ 35.197 

projekt Krajského vzděl. centra, Škol.vzd. portál ................................. 22 951            

ostatní zdroje ....................................................................................... 440.582 

doplňková činnost ............................................................................... 123 144 

 

 

OPPP .............................................................................................. skutečnost           

DPČ, DPP ze SR ................................................................................. 270 000            

odstupné .............................................................................................. 646 647            

produktivní práce žáků /odměny žáků/ ............................................ 1 495.633 

projekt Inovace, Zvyšování kvality PP, Moderní školy ...................... 657.449 

výplaty z fondu odměn  ....................................................................... 178.459 
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11. MEZINÁRODNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

 

 

a) Mezinárodní programy    

 

Spolupráce se Spojenou školou v Šale, SK 

Tato spolupráce probíhá na základě projektu Mobility, jedná se o 14 denní pobyty našich žáků 

ve fiktivních firmách partnerské školy. 

 

 

Spolupráce se Kolping-Bildungszentrum für Plauen, SRN 

Tato spolupráce probíhá mezi žáky stravovacích oborů v jejich vzájemných návštěvách – 

účastní se týdenních pobytů v partnerské škole a pracují na pracovištích odborného výcviku. 

 

 

Spolupráce s Bad Elster 

Rozvíjí se spolupráce mezi učiteli a žáky stravovacích oborů - vzájemné návštěvy. Bylo 

zažádáno o dotaci z projektu Euregio Egrensis, ale dotace nebyla schválena.  

 

 

b) Rozvojové programy 

 

Škola, jako Centrum celoživotního vzdělávání, se účastní projektu UNIV 2 kraje, jehož cílem 

je zvýšit nabídku vzdělávacích programů pro dospělé ve středních školách. 

UNIV2 – v rámci prodloužené vlny jsme v tomto školním roce zpracovali dva nové programy 

a oba programy DV Angličtina v obchodním styku a Finanční gramotnost a právní minimum 

jsme i pilotně ověřili.  

V rámci UNIV3 škola pilotně ověřovala dílčí kvalifikaci Práce v ubytovacím zařízení. 

                                  

 

c) Programy DVPP 

Škola využívá různých programů DVPP pro systematický rozvoj pedagogických pracovníků, 

pro jejich zvyšování kvalifikace, jako je program pro výchovné poradenství, program pro 

speciální pedagogy, programy pro přípravu pedagogů na státní maturitní zkoušky. V rámci 

projektu Zlepšováním kvality pedagogických pracovníků ke zlepšení výuky získala škola 

akreditaci 4 programů- Excel Z, Excel P, Moodle, Zoner a všichni pedagogičtí pracovníci se 

zúčastnili alespoň jednoho z výše uvedených kurzů.   

 

 

 

 

12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Jako součást dalšího vzdělávání byly v rámci celoživotního vzdělávání, v prodloužené vlně  

UNIV 2 kraje realizovány dva již výše uvedené programy dalšího vzdělávání: 

 Angličtina v obchodním styku  

 Finanční gramotnost a právní minimum. 

V rámci UNIV3 - pilotní ověření dílčí kvalifikace Práce v ubytovacím zařízení. 
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13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 

FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

 

 

Projekt k protidrogové prevenci - Seznamte se, prosím  

Podaná žádost o příspěvek na tento kohezní výjezd žáků prvních ročníků byla KÚKK 

schválena.  Již v září 2012 se jej zúčastnily celkem tři třídy, opakovali jsme úspěšně podání 

žádosti i v tomto roce a v září 2013 se zúčastnily také 3 třídy. 

 

  
Projekt v rámci Leonardo da Vinci – MOBILITY 

Schválena dotace na spolupráci fiktivních firem mezi naší školou a SŠ v Šale (Slovensko) 

Proběhly výměny žáků – 14 denní studijní stáž v Šale. Celkem se realizovaly 4 výměnné 

studijní pobyty – dvakrát byli žáci 3. ročníku Obchodně podnikatelské činnosti v Šale a 

dvakrát žáci ze Slovenska na naší škole.  

Hodnota projektu – 22.000,-Eur. 

 

 

Projekt Moderní škola (Šablony) 

Schválena dotace na tento dvouletý projekt od 8. 6. 2012. 

Projekt je zaměřen na tvorbu elektronických materiálů, na individualizaci výuky v matema-

tických dovednostech, v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a na rozvoj jazykových 

kompetencí ve výuce cizích jazyků. 

 

 

Projekt Zlepšováním kvality pedagogických pracovníků ke zlepšení výuky 

Schválena dotace na projekt, který je zaměřen na DVPP.  Téměř všichni vyučující prošli 

semináři zaměřenými na využívání moderních vyučovacích metod, na týmovou spolupráci, 

projektové vyučování a na dovednosti v ICT. V rámci tohoto procesu jsme zažádali o 

akreditaci MŠMT čtyř seminářů k rozvoji ICT a všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 

alespoň jednoho kurzu- Excel Z, Excel P, Moodle, Zoner . 

 

 

Škola podala opakovaně žádost o schválení dotace v rámci Leonarda da Vinci Mobility na 

výměnné stáže našich žáků se střední školou v Galantě na Slovensku – žádost nebyla 

schválena - byli jsme zařazeni jako náhradníci. 
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14. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI 

 

Škola pravidelně spolupracuje s níže uvedenými organizacemi:  

  

 Kolping-Bildungszentrum für Plauen, ZN der ASG   výměny žáků 

 Anerkannten Schulgesellschaft mbH     výměny žáků 

 Berufsschule Weiden       výměny žáků  

 Spojená škola Šala – SR      výměny žáků 

 SOŠ obchodu a služeb Galanta – SR     výměny žáků 

 ZŠ Sokolov a Kynšperk,       výměny žáků 

 Karlovarský kraj a KÚ KK 

 Město a MěÚ Sokolov  

 Město a MěÚ Kynšperk n.O.,  

 PPP Sokolov   

 SPC Karlovy Vary, Sokolov  

 Policie ČR Sokolov a Kynšperk  

 Úřady práce v Sokolově a Karlových Varech 

 Sokolovská uhelná 

 Interspar, Penny  

 Sociální služby Sokolov a Kynšperk  

 Knihovny Sokolov a Karlovy Vary 

 MěKS Sokolov a Kynšperk 

 Věznice Kolová  

 Občanské sdružení Život dětem, Bílá pastelka 

 Baník Sokolov 

 Zoologická zahrada Plzeň 

 FA Schwarzkopf, FA Wella 

 FA Framezi, FA Primavera, FA Ryor s.r.o., FA Makobutterfly 

 Auto-Moto Příplata 

 Statek Bernard Král. Poříčí 

 Lázně Františkovy Lázně, a.s. 

 K+C Dřevoprodej K. Vary 

 LB nábytek s.r.o. Svatava, 

 Zeelandia Plzeň 

 Sokolovský deník  

 Karlovarské noviny  

 Sokolovský Patriot 

 Fyzické osoby (individuálně) DPP ……… 

 

 

 

Není zřízena odborová organizace. 
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15. ZHODNOCENÍ MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI NA DM 

 

Mimoškolní činnost na domově mládeže probíhala podle vzdělávacího programu a dílčích 

výchovných programů členěných podle druhu školy a věku žáků. 

Cílem výchovy bylo rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho vědomosti, dovednosti, potřeby, 

zájmy a postoje (identitu). 

Snahou vychovatelů bylo uplatňovat v kontaktu s žáky metody práce - vlastní výchově mimo 

vyučování (dobrovolnost, spontánnost, seberealizace, zajímavost a zájmovost, odpočinkové 

zaměření na zájmové činnosti). 

Obsahem výchovně vzdělávací činnosti byla výchova sociální a personální, výchova k učení, 

výchova k trávení volného času a výchova občanská. 

 

Vychovatelky na domovech mládeže 

Domov mládeže - K. H. Borovského: čtyři vychovatelky včetně vych. pověřené vedením 

                                
Hlavní úkoly stanovené v celoročním plánu práce byly splněny.  

 seznámení nových žáků s chodem domova mládeže                                                                     

 školení všech žáků BOZP a PO, seznámení s vnitřním a domovním řádem             

 nábory žáků do zájmových kroužků                                                                    

 pravidelné měsíční schůzky na DM                                                                                                                                                                                                                          

 besedy a přednášky s policií ČR                                                                                                                                                              

 besídky a posezení (Mikuláš, Vánoce, Valentýn) 

 Velikonoce, pálení čarodějnic, táboráky, disko, rozloučení s maturanty                     

 návštěva kina, knihovny, výstavy a vernisáže ve městě                                                                                                       

 výroba drobných předmětů a dárků v zájmových kroužcích, prodej výrobků 

ke dni otevřených dveří. (Kynšperk, Sokolov)                                                                           

 společné vycházky se žáky po okolí města a do přírody                                                                                                        

 dodržování a využívání samostudia-příprava do školy                                            

 prezentace DM, kroužky, výrobky žáků na webové stránky školy                                                                                             

 besedy s kosmetičkou, kadeřnicí - názorné ukázky líčení, česání                                                                                  

 využití bikrossových kol ve volném čase žáků 

 besedy a přednášky o škodlivosti drog (Kotec Sokolov)                                                                          

 

Kroužky na domovech mládeže 

 výtvarný- kreslení na sklo, hedvábí                                                                         

 přírodovědný – sběr šišek, listí, kaštanů, ošetřování a setba květin                                                                                                 

 ruční práce- pletení, háčkování, drátkování, korálkování 

 kusudama - práce s papírem-skládání- největší zájem žáků  

 eukanistika - malování voskovými barvami                                         

 sportovní - fotbal, nohejbal, stolní tenis, bazén                                                                                                                               

 kroužek vaření, pečení – dle požadavků a přání žáků                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 Výlety žáků  

 vánoční dům v Karlových Varech (prosinec 2012) 

 pěší výlet na statek „BERNARD“ (květen 2013)                                                                            
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Soutěže mezi žáky ze SŠŽ  Sokolov a žáky z ISŠTE  

 turnaj ve stolním fotbálku 

 turnaje ve stolním tenise                                                                                                                        

 turnaje v elektronických šipkách                                                                              

 soutěže mezi žáky o nejhezčí pokoj                                                                                               

 

Další činnosti žáků mimo domov mládeže pravidelné akce 

 sportovní akce denní trénink – Baník Sokolov                                                          

 spining, atletika – Baník Sokolov                                                                              

 pravidelná návštěva bazénu v Sokolově                                                                  

 návštěva kina, knihovny, přednášky, výstavy – Sokolov                                        

 

Domovní rada (sestavena z řad žáků) - podílela se na: 

 obsahu měsíčních schůzek na DM                                                                          

 na obsahu měsíčních a týdenních plánů                                                                   

 organizaci, zajištění, přípravě- diskoték, úklidu kolem DM, táboráku, besídek aj.                                         

 připomínkách a návrzích úprav k jídelníčku                                                                            

 

Co považujeme za úspěch? 

 zapojování žáků do zájmových kroužků a jejich pravidelná návštěvnost 

 

Co se nám nepovedlo? 

 odstraňování negativních jevů jako je kouření 

 zvýšení zájmu žáků o přípravu do školy 

 

Po celý školní rok jsme působili na žáky v oblasti protidrogové prevence a šikany formou 

besed, filmů, vhodnou úpravou nástěnek s informacemi o riziku zneužívání návykových látek 

a o možnostech překonávání závislosti. 

 

Materiální vybavení DM 

 zakoupeno a vyměněno 20 ks ložních souprav 

 

Semináře a školení  

 všechny vychovatelky- kurz Excel Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


