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Seznam použitých zkratek 
 

ČŠI   Česká školní inspekce 

DDM  Dům dětí a mládeže 

DM   Domov mládeže 

DPS   Doplňkové studium pedagogiky 

DVPP   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO  Environmentální výchova, vzdělání a osvěta 

ICT   Informační a komunikační technologie 

IČO   Identifikační číslo organizace 

IVP  Individuální vzdělávací plán 

IZO   Identifikační znak organizace 

JZZZ  Jednotné zadání závěrečných zkoušek   

MDK  Městský dům kultury  

MěÚ  Městský úřad 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MP   Metodik prevence 

MZ   Maturitní zkouška 

OV   Odborný výcvik 

OZ  Opravné zkoušky 

PPP   Pedagogicko-psychologická poradna 

PV   Praktické vyučování 

PO   Právnická osoba 

ŘŠ  ředitelka školy 

SSL   Středoškolská sportovní liga 

SVP  Speciální vzdělávací potřeby 

SŠŽ Sokolov Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

ŠVP   Školní vzdělávací program 

TU  třídní učitel 

TV   Teoretické vyučování 

VP  Výchovný poradce 

VVP   Všeobecně vzdělávací předměty 

ZL  Zápisový lístek 

ZŘPV  Zástupkyně ředitelky pro praktickou výuku 

ZŘTV  Zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku 

ZZ   Závěrečná zkouška   
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

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

vznikla 01. 01. 2007 a je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 

 

Sídlo školy:       Žákovská 716, 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 2015/2016 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: 

Domov mládeže: kapacita 300 lůžek   IZO: 165 101 547  

Školní jídelny: kapacita 1500 jídel   IZO: 165 101 555 

Domov mládeže je provozován v jedné budově v Sokolově v ulici K. H. Borovského, 

dva bývalé domovy mládeže slouží k ubytování veřejnosti. 

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

 

Spádovost školy: 

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

 

Rada školy: při SŠŽ Sokolov byla založena dne 26. 9. 2007, poslední volby proběhly 

v červnu 2016. 

 

Ve škole celoročně pracují dva žákovské parlamenty (v obou provozovaných školních 

budovách v Žákovské ul. a v Komenského ul.). 

Při SŠŽ Sokolov existuje Spolek přátel při Střední škole živnostenské Sokolov 

(dle nového občanského zákona od 01. 01. 2015), dříve občanské sdružení 

(do 31. 12. 2015).  
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Vedení školy 

 

Ředitelka školy       Mgr. Ilona Medunová 

ZŘTV (studijní obory) pověřená zastupováním ŘŠ v plném rozsahu Mgr. Jana Volfová  

ZŘTV (učební obory)      Mgr. Dagmar Vaďurová 

ZŘPV         Mgr. Hana Jandíková 

Vychovatelka  pověřená vedením      Jaroslava Uherová 

Vedoucí ekonomického úseku     Hana Babická 

Vedoucí správy majetku       Bc. Zuzana Hladká 

 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, vznikla dne 01. 01. 2007 a je 

jednou z největších škol v Karlovarském kraji. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo 

školu celkem 757 žáků. 

Škola od 01. 09. 2013 vyučuje teoretickou výuku ve dvou školních budovách. Teoretická 

výuka probíhá v Sokolově v budovách: v Žákovské ulici č. p. 716, tato budova je vedena 

zároveň jako sídlo organizace, ve druhé budově v ulici Komenského č. p. 759 je odloučené 

pracoviště. V předcházejících letech, před 01. 09. 2013, byla v provozu školní budova 

v Kynšperku nad Ohří pro výuku teoretických předmětů.  V rámci optimálního využití 

budov a z důvodu lepší dostupnosti pro žáky byla výuka ze školní budovy v Kynšperku 

nad Ohří převedena do školních budov v Sokolově. Školní budova v Kynšperku nad Ohří 

byla zřizovatelem prodána městu Kynšperk nad Ohří. Dalšími odloučenými pracovišti jsou 

pracoviště odborných výcviků v Sokolově v ulicích: Heyrovského (kadeřnice, 

kosmetičky), Tovární (cukráři, pekaři, aranžéři a 1. ročníky kadeřnic), Karla Havlíčka 

Borovského (číšníci, servírky, kuchaři), v Kynšperku nad Ohří ve Školní ul. (truhláři, 

číšníci, servírky, kuchaři) v Kraslicích (číšníci, servírky, kuchaři), domov mládeže a tři 

školní jídelny. Škola nemá žádné budovy nebo zařízení v pronájmu. 

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

předmětu Chod podniku, dvě 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 nad Ohří a Kraslicích. 

Žáci z vyšších ročníků navštěvují praktické vyučování i v obchodních řetězcích 

a ve skutečných provozech soukromého sektoru. 

Bývalé budovy domovů mládeže v Kraslicích i v Kynšperku nad Ohří slouží jako 

ubytovny pro veřejnost. 

 

Školská rada a její složení     

 

Předsedkyně:  Mgr. Kamila Michtová  - předsedkyně 

Členové:  Mgr. Lada Friedrichová  - pedagogická kurie 

paní Lenka Hálová  - rodičovská kurie 

paní Nicole Juriková   - rodičovská kurie 

   Ing. Tomáš Svoboda   - jmenován zřizovatelem 

Bc. Vlasta Kaiserová   - jmenována zřizovatelem 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A POČTY ŽÁKŮ V OBORECH 

 

Denní forma studia 

Kód Název oboru 
1.  

ročník 

2.  

ročník 

3.  

ročník 

4.  

ročník 
celkem 

Obory zakončené maturitní zkouškou 

7241M01 

Knihovnické a 

informační systémy a 

služby 

14 18 14 14 60 

6941L04 Kosmetička 15 15 17 12 59 

Celkem 29 33 31 26 119 

Obory zakončené výučním listem 

6652H01 Aranžér 11 18 15 - 44 

2954H01 Cukrář 29 26 32 - 87 

6551H01 Kuchař - číšník 12 17 15 - 44 

6551H01 Číšník-servírka 13 6 12 - 31 

6551H01 Kuchař 14 10 13 - 37 

6951H01 Kadeřník 34 52 42 - 128 

6651H01 Prodavač - - 12 - 12 

3356H01 Truhlář 5 6 4 - 15 

2953H01 Pekař 3 2 8 - 13 

6551E02 
Provoz společného 

stravování 
27 18 - - 45 

3357E01 Zpracování dřeva 11 1 5 - 17 

2951E02 Pekařské práce 6 3 - - 9 

2951E01 Cukrářské práce 16 9 - - 23 

Celkem     505 

Nástavbové studium – denní forma studia 

6441L51 Podnikání 41 20 - - 61 

6941L52 Vlasová kosmetika 0 1 - - 1 

Celkem 41 21 - - 62 

Denní studium celkem     686 

Nástavbové studium – dálková forma studia 

6441L51 Podnikání 30 27 14 - 71 

Celkem k 30. 9. 2015     757 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

V SŠŽ Sokolov pracovalo ve školním roce 2015/2016 celkem 104 zaměstnanců – 

fyzických osob. 

Během tohoto školního roku bylo uzavřeno 7 pracovních smluv s novými zaměstnanci 

a pracovní poměr byl ukončen se 7 zaměstnanci.  

 

 

Počet pracovníků 

Celkový stav fyzických osob  

k 31. 08. 2015 

Průměrný přepočtený  

k 31. 08. 2015 

103 101,101 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

70 68,569 

Celkový stav fyzických osob k 31. 08. 2016 Průměrný přepočtený k 31. 08. 2016 

104 101,771 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

74 71,329 

 

 

Věková struktura k 31. 08. 2015 

Věk Počet zaměstnanců 

do 30 5 

31 – 40  23 

41 – 50  32 

51 – 60 37 

nad 61 7 

Vzdělanost 

Základní 5 

Střední odborné 17 

Úplné střední odborné a všeobecné 48 

Vysokoškolské (bakalářské) 7 

Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 27 

 

Počty pracovníků               k 31. 08. 2015                                k 31. 08. 2016 
 

Počet pracovníků, z toho: Přepočtený Fyzický Přepočtený Fyzický 

Učitelé 32,425 32 32,471 33 

Ředitelka + zástupce         4 4 4 4 

Učitelé odborných výcviků  23,324 24 27,058 28 

Vychovatelé 3 3 3 3 

Asistenti pedagoga 5,820 7 4,800 6 

Celkem 68,569 70 71,329 74 
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Ostatní THP                                    9,2 9 9.2 9 

Dělníci 20,142 21 18,052 18 

Obchodně provozní pracovníci 3,19 3 3,19 3 

Celkem 32,532 33 30,442 30 

     

Celkový počet zaměstnanců 101,101 103 101,771 104 

 

 

Kvalifikovanost a nekvalifikovanost pedagogických pracovníků  

(fyzický stav) 
                                       k 31. 08. 2015     k 31. 08. 2016 

  

 Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Učitelé 25 7 27 6 

Ředitelka + zástupci 4 0 4 0 

Učitelé odborných 

výcviků 

24 0 28 0 

Asistenti pedagoga 6 1 6 0 

Vychovatelé 3 0 3 0 

Celkem 62 8 68 6 
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonnými předpisy a dle předem stanovených 

kritérií. V letošním školním roce jsme se v přijímacím řízení do čtyřletých maturitních 

oborů zúčastnili projektu „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 

2015/2016“, který navazoval na pokusné ověřování organizace přijímacího řízení 

s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které proběhlo na jaře 2015. Projekt 

realizovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 

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

přihlášky podle pořadí prospěchu ze základní školy. 

Uchazeči o denní nástavbové studium konali přijímací zkoušky z českého jazyka 

a matematiky, uchazeči o dálkové nástavbové studium konali test obecných studijních 

předpokladů od firmy SCIO. Další body získali všichni uchazeči podle hodnocení 

na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a podle dalších skutečností, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2016/17 

 

a) Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou 

72-41-M/01 Knihovnické a informační systémy a služby    17 žáků 

69-41-L/01 Kosmetička        17 žáků 

 

b) Obory vzdělávání zakončené výučním listem 

29-54-H/01 Cukrář         30 žáků 

65-51-H/01 Kuchař-číšník        15 žáků 

65-51-H/01 Kuchař         20 žáků 

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

66-51-H/01 Prodavač        15 žáků 

66-52-H/01 Aranžér        12 žáků 

29-53-H/01 Pekař         10 žáků 

69-51-H/01 Kadeřník        35 žáků 

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

33-57-E/01 Dřevařská výroba       15 žáků 

29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce    15 žáků 

29-51-E/02 Potravinářské práce – pekařské práce    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        30 žáků 
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Výsledky přijímacího řízení 

a) Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou Přihlášeno Odevzdáno ZL 

72-41-M/01 Knihovnické a informační systémy a služby   12  8  

69-41-L/ 01 Kosmetička      20  8 

b) Obory vzdělávání zakončené výučním listem Přihlášeno Odevzdáno ZL 

29-54-H/01 Cukrář       37    24 

65-51-H/01 Kuchař-číšník      25  17 

65-51-H/01 Kuchař       17  10 

65-51-H/01 Číšník-servírka     13    7 

66-51-H/01 Prodavač        2    0 

66-52-H/01 Aranžér      22    8 

69-51-H/01 Kadeřník      58  31 

33-56-H/01 Truhlář      14    6 

65-51-E/02  Práce ve stravování     21  12 

33-57-E/01 Zpracování dřeva       7    2 

29-53-H/01 Pekař         9    5 

29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce  20  16 

29-51-E/21 Potravinářské práce – pekařské práce  19  11 

c) Nástavbové studium: denní forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno ZL 

64-41-L/51  Podnikání      24  neodevzdávají  

69-41-L/52  Vlasová kosmetika     18 neodevzdávají  

d) Nástavbové studium: dálková forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno ZL 

64-41-L/51 Podnikání       39 neodevzdávají  

 

Závěry z přijímacího řízení 

 

V prvním kole přijímacího řízení nebyl naplněn žádný z oborů, proto byla vyhlášena 

další kola – celkem čtyři. Z tabulky je patrné, že nábor žáků do prvních ročníků denní 

formy vzdělávání pro školní rok 2016/17 zaznamenal podobný pokles jako 

v předcházejících letech, který byl způsoben značným snížením počtu žáků vycházejících 

ze ZŠ. Stejně jako v loňském školním roce se nám nepodařilo naplnit a otevřít obor 

Prodavač, nízký zájem žáků přetrvává i u dřevařských oborů. 

 

 

Celkem bylo v přijímacím řízení přijato: 165 uchazečů denní formy studia, 

 39  uchazečů denního nástavbového studia, 

 30  uchazečů dálkové formy studia. 
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

A) Výsledky prospěchu a chování 

 

a) Chování 

 

 Školní rok 2015/2016 Školní rok 2014/2015 

 
Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Počet žáků 109 35 450 140 36 412 

Počet 

zameškaných 

hodin 

14026 2860 36138 9906 3050 48730 

Průměr 

na žáka 
128,67 81,71 80,3 70,75 84,72 118,27 

Počet 

neomluvených 

hodin 

385 77 2395 536 146 3545 

Průměr 

na žáka 
3,53 2,2 5,3 3,82 4,08 8,68 

2. stupeň 

z chování 
3 2 25 0 2 27 

3. stupeň 

z chování 
9 0 32 5 3 56 

Důtka ŘŠ 4 1 50 6 1 71 

Důtka TU 11 5 64 13 2 92 

Důtka učitele 

OV 
0 0 8 1 0 28 

Pochvala ŘŠ 17 10 52 14 4 34 

Podmíněné 

vyloučení 
10 2 41 0 0 41 

Vyloučení 0 0 0 0 0 0 

Z porovnání obou školních roků je vidět zlepšení průměrné docházky u nástavbového 

studia a učebních oborů. U maturitních oborů došlo k nárůstu průměrné absence 

omluvené. Zároveň je viditelný pokles absence neomluvené, jak u maturitních tak i 

u učebních oborů. Bylo uděleno méně důtek ředitelky školy, třídního učitele a učitele OV. 

V porovnání s loňským školním rokem bylo uděleno více pochval ředitelky školy 

u učebních oborů, většinou se jednalo o pochvalu za reprezentaci školy na soutěžích 

a aktivitu žáků při reprezentaci školy. 
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b) Přehled prospěchu - denní a dálková forma vzdělávání 

 

Denní forma vzdělávání 

1. ročníky  

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

1. K 1 13 1 0 2,29 1 
Mgr. 

Friedrichová 

1.K-TR 1 17 1 0 2,40 1 Ing. Jarošová 

1.AR-KU 0 21 0 3 2,71 1 Mgr. Michtová 

1.CU-PEK 3 22 2 4 2,73 3 Mgr. Pešlová 

1.CUP-PEP 0 6 0 0 2,96 0 Mgr. Štojdlová 

1.CUP-PEP 

speciální 
1 9 2 0 2,63 0 Bc. Dvorská 

1.KČ-ČS 1 17 3 0 2,77 1 Bc. Vidláková 

1. PSS-ZD 0 12 3 0 3,21 1 p. Louda 

1. PSS-ZD 

speciální 
0 8 1 0 3,12 1 Mgr. Michtová 

celkem: 7 125 13 7  9  

Studijní obory: 

1.KIS-KOS 1 21 5 2 2,25 1 Mgr. Vebrová 

celkem:  21 5 2  1  

Nástavbové studium 

1.P/A 0 13 5 0 2,71 2 Ing. Klímová 

celkem: 0 13 23 0 2,71 2  

 

1. ročníky 

celkem 
8 159 23 9 2,64 12 
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2. ročníky 

 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

2. AR-KU 0 19 0 3 2,52 1 Mgr. Grafnetter 

2.CU-PEK 3 20 1 0 2,47 0 p. Neuwirthová 

2.CUP-PEP-

ZD 
1 9 2 0 2,63 2 Bc. Dvorská 

2. K 1 21 2 0 2,36 0 Ing. Váňová 

2. KČ-ČS 1 15 1 2 2,80  Ing. Provázková 

2.K-TR 3 20 3 0 2,45 2 Mgr. Šporek 

2. PSS 0 6 1 0 2,99 0 Ing. Provázková 

celkem: 9 110 10 5  5  

Studijní obory: 

2. KIS-KOS 0 25 3 1 2,31 2 p. Kubátová 

celkem: 9 25 3 1 2,31 2  

Nástavbové studium: 

2. P-VLK 0 11 3 1 2,76 1 Ing. Macůrková 

celkem: 0 11 3 1 2,76 1  

 

2. ročníky 

celkem 
9 146 16 8 2,31 8  

 

 

3. ročníky 

 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

3. AR-ČS 0 18 6 0 3,28 4 Mgr. Pešlová 

3. CU-PD 1 17 1 0 2,36 0 p. Neuwirthová 

3. CU-PEK 2 17 2 0 2,94 0 Mgr. Vaďurová 

3. K 0 20 1 0 2,48 0 Ing. Váňová 

3. KČ-KU 1 14 4 0 2,94 1 Bc. Vidláková 

3. K-TR-ZD 2 25 0 0 2,52 0 Ing. Jarošová 

celkem: 6 111 14 0 2,75 5  

Studijní obory: 

3. KIS - 

KOS 
2 20 7 0 2,61 4 Mgr. Havlenová 

celkem: 2 20 7 0 2,61 4  

 

3. ročníky 

celkem 
8 131 21 0 2,73 9  
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4. ročník 

Třída Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

4. KIS – 

KOS 

0 19 2 0 2,90 2 Mgr. Novotná 

Mgr. 

Havlenová 

 

4. ročník 

celkem 

0 19 2 0 2,90 2  

 

Denní 

studium 

celkem 

25 455 62 17 2,65 31  

 

 

Porovnání studijních výsledků denního studia se školním rokem 2014/2015 

 

Školní rok 2015/2016 2014/2015 

Počet žáků 599 588 

Prospělo s vyznamenáním 23 22 

Prospělo 386 350 

Neprospělo 83 72 

Nehodnoceno 107 127 
Celkový průměrný prospěch 2,73 2,58 

 

Při porovnání studijních výsledků je patrné, že ve školním roce 2015/2016 se zvýšil počet 

žáků, kteří prospěli o 4,9 %, nepatrně se zvýšil i počet těch, kteří neprospěli a to o 1,65 %. 

Nehodnocených žáků bylo méně o 3,2 %. V porovnání dvou uvedených školní let došlo 

ke zhoršení v celkovém průměrném prospěchu o 0,15. 

 

 

Dálková forma vzdělávání – nástavbové studium 

 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr Třídní učitel 

1. PDS 3 12 1 0 1,9 Mgr. Malá 

2. PDS 0 20 0 1 2,52 Mgr. Bažantová 

3. PDS 0 11 1 0 2,4 Mgr. Taušnerová 

       

Dálkové 

studium 

celkem 

3 43 2 1 2,27  
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Porovnání studijních výsledků dálkového studia se školním rokem 2014/2015 

Školní rok 2015/2016 2014/2015 

Počet žáků 49 55 

Prospělo s vyznamenáním 3 0 

Prospělo 43 48 

Neprospělo 2 4 

Nehodnoceno 1 3 

Celkový průměrný prospěch 2,27 2,36 

 

V letošním školním roce opět došlo k mírnému zlepšení studijních výsledků žáků 

dálkového studia. V prvním ročníku 3 žáci prospěli s vyznamenáním, v loňském roce 

žádný a v předloňském roce jeden žák. 

 

 

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

 

Ve školním roce 2015/2016 bylo v maturitních třídách na konci 2. pololetí celkem 48 žáků, 

k maturitní zkoušce bylo připuštěno pouze 37 z nich, 9 žáků neukončilo úspěšně poslední 

ročník. Čtyři žáci úspěšně ukončili ročník (vykonali zkoušky v náhradním termínu 

a opravné zkoušky) a maturitní zkoušku konali v řádném termínu až na podzim 2016. 

 

Třída 
2. P-VLK 4. KIS-KOS 

3. PDS Celkem 
2. P 2. VLK 4. KIS 4. KOS 

Počet žáků ve třídě 14 1 13 8 12 48 

Připuštěno k MZ jaro 2016 9 0 12 5 11 37 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 0 0 0 0 

Prospělo  5 0 7 2 5 19 

Neprospělo 4 0 5 3 6 18 

Nekonalo-Omluveno 0 0 0 0 0 0 

       

Připuštěno k MZ podzim 2016 2 0 1 1 0 4 

Opakujících z jara 2016 4 0 5 3 6 18 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 0 0 0 0 

Prospělo  1 0 2 2 2 7 

Neprospělo 4 0 4 1 2 11 

Nekonalo – Omluveno 0 0 0 1 1/*1 3 

Nekonalo některou část – 

neomluveno – čili neprospělo 
1 0 0 0 0 1 
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Celková statistika za školu 

  

 

    

Třída 2. P 2. VLK 4. KIS 4. KOS 3. PDS Celkem 

Počet maturantů v obou 

termínech  
11 0 13 6 11 41 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 0 0 0 0 

Prospělo  6 0 9 4 7 26 

Neprospělo 5 0 4 1/**1 2/***2 12/3 

Prospělo (PV, P) v % 54,55 0 69,23 66,67 63,63 63,42 

Neprospělo v % 45,45 0 30,77 33,33 36,36 36,58 

 

*1 žák se přihlásil k OMZ jen z některých předmětů (tj. zatím neprospěl). 

**1 žákyně 4. KOS omluvena z ústní části MZ (v PP neuspěla, tj. zatím neprospěla). 

***2 žákyně 3. PDS omluvena z části OMZ (v PP neuspěla, tj. zatím neprospěla).  

1 žák se přihlásil k OMZ jen z některých předmětů (tj. zatím neprospěl). 

 

Porovnání výsledků maturitních zkoušek se školním rokem 2014/2015  

V letošním školním roce se maturitních zkoušek zúčastnily jen tři třídy oproti pěti třídám 

v předcházejících letech, z toho dvě třídy byly dvou-oborové. 

 

Výsledky po řádném termínu: 

V řádném termínu konalo maturitní zkoušku 37 žáků – vloni 81. K maturitní zkoušce 

nepostoupilo v řádném termínu 11 žáků (23 %), v loňském roce 24 žáků (23 %). Nejvyšší 

počet žáků nepřipuštěných k maturitní zkoušce v řádném termínu byl letos u denního 

nástavbového studia Podnikání. S vyznamenáním neprospěl žádný žák – vloni čtyři, 

prospělo 19 žáků (51,34 %) – vloni 34 (42 %), neprospělo 18 (48,66 %) – vloni 40 

(49,38 %). 

 

Celkové výsledky po prvním opravném termínu: 

S vyznamenáním neprospěl žádný žák, prospělo celkem 26 žáků (vloni 49), neprospělo 15 

(z toho 3 žáci se z některé části maturitní zkoušky omluvili nebo se k opravné zkoušce 

nepřihlásili, tedy zatím neprospěli – vloni 34). 

Úspěšnost žáků oborů Informační služby, Kosmetické služby a dálkové nástavby 

Podnikání byla v letošním školním roce na téměř stejné úrovni (přibližně 64 – 69 %), 

nejhorších výsledků dosáhli žáci denního nástavbového studia Podnikání (úspěšnost pouze 

54 %).  

Celková úspěšnost školy u MZ oproti loňskému roku stoupla z 60,92 % na téměř 

63,5 %. 
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C) Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2015/2016 

 

a) Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu – červen 2016 

 

Ve školním roce 2015/2016 bylo v končícím ročníku dvouletých a tříletých oborů 

ukončených závěrečnou zkouškou celkem 141 žáků. Všechny obory konaly zkoušky 

dle jednotného zadání závěrečných zkoušek. Poprvé konali závěrečné zkoušky žáci oboru 

potravinářská výroba a pekař.  

 

Obor celkem 

v oboru 

připuštěni 

k ZZ 

prospělo prospělo s 

vyznamenáním 

neprospělo nepřipuštěni 

k ZZ 

Prodavač 8 

 

8 7 1 0 0 

Kuchař 10 

 

8 7 0 1 2 

Kuchař – 

číšník 

9 

 

6 3 2 1 3 

Číšník – 

servírka 

12 

 

3 3 0 0 9 

Kadeřník 38 

 

31 26 5 0 7 

Aranžér 12 

 

8 5 1 2 4 

Cukrář 25 

 

21 16 5 0 4 

Truhlář 4 

 

3 2 1 0 1 

Práce 

ve stravování  

11 

 

5 4 1 0 6 

Pekařské 

práce 

0 

 

0 0 0 0 0 

Pekař 7 

 

6 5 1 0 1 

Zpracování 

dřeva 

5 

 

3 3 0 0 2 

Celkem 141 

 

102 81 17 4 39 

Situace v počtu žáků připuštěných k závěrečným zkouškám se oproti loňskému roku 

zlepšila. Zatímco vloni nešla k JZZZ  téměř celá polovina žáků, letos to bylo méně jak 

jedna třetina. V řádném termínu bylo připuštěno k JZZZ 102 žáků z celkového počtu 

141 žáků, 39 žáků nebylo připuštěno. Vloni neprospělo 10 žáků, což představuje 15,6 %, 

letos je výsledek vynikající, neprospěli pouze 4 žáci, což představuje 4,16 % žáků. 

Počet žáků s vyznamenáním byl vloni 7, což bylo 10,9 %. Letos prospělo 

s vyznamenáním z počtu 102 žáků připuštěných k závěrečné zkoušce 17 žáků, což je 

vynikají výsledek – 16,6 %.  
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b) Výsledky jednotných závěrečných zkoušek v náhradním termínu a v termínu 

pro první OZ září 2016 

Obor náhradní 

termín 

opravný 

termín 

prospělo prospělo 

s vyznamenáním 

neprospělo 

Prodavač 

 

0 0 0 0 0 

Kuchař 

 

1 1 0 0 1 

Kuchař-číšník 

 

2 1 1 0 1 

Číšník-servírka 

 

4 0 2 0 2 

Kadeřník 

 

6 0 4 0 2 

Aranžér 

 

5 2 3 0 2 

Cukrář 

 

1 0 0 0 1 

Pekař 

 

1 0 0 0 1 

Pekařské práce 

 

2 0 1 1 0 

Truhlář 

 

1 0 0 0 1 

Práce 

ve stravování 

5 0 4 0 1 

Zpracování dřeva 

 

2 0 2 0 0 

Celkem 

 

30 4 17 1 12 

 

V náhradním termínu, po doplňovacích či opravných zkouškách, postoupilo k JZZ celkem 

30 žáků a 4 žáci konali zkoušky v prvním opravném termínu. Z celkového počtu 30 žáků 

prospělo 17 žáků, jeden žák prospěl s vyznamenáním. To představuje 60 % úspěšnosti 

v tomto termínu. Neprospělo 12 žáků, což je 40% neúspěšnost. Tito žáci půjdou k JZZ 

ještě v dalším termínu v prosinci. 
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Přehled výsledků JZZZ školního roku 2015/2016 po podzimním termínu a porovnání 

se školním rokem 2014/2015 

 

Školní rok 2015/2016 

celkem konalo 

JZZZ 

prospělo prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo 

132 98 

 

18 16 

 

Školní rok 2014/2015  

celkem konalo 

JZZZ 

prospělo prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo 

97 

 

75 7 15 

 

 

Z porovnání výsledků JZZZ školního roku 2015/2016 s předchozím školním rokem 

2014/2015 vyplývá výrazný nárůst úspěšnosti žáků. K JZZZ v roce 2014/2015 bylo 

připuštěno pouze 97 žáků oproti 132 žákům ve školním roce 2015/2016, přičemž stoupla 

procentuálně i úspěšnost vykonání JZZZ. V roce 2014/2015 z žáků, kteří zkoušky konali, 

prospělo celkem 84,5 %, v letošním roce pak 87,9 %, z toho prospělo s vyznamenáním 

v roce 2014/2015 7,21 %, v letošním roce už 13,6 %. V roce 2014/2015 neprospělo 

celkem 15,5 %, v letošním roce došlo ke snížení neúspěšnosti na 12,1 %.  

Úkolem všech vyučujících pro příští období je pokračovat v dobré práci při motivaci žáků 

k lepším výkonům, podporovat je a rozvíjet u nich zájem o obor, snažit se získat podporu 

v rodině. 
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D) Výsledky testování žáků ve školním roce 2015/2016 

 

Testování InspIS SET (certifikované testování) ČŠI učebních oborů   

V měsíci květnu 2016 se zúčastnili žáci 1. ročníků učebních oborů testování v oblasti 

čtenářské, matematické a sociální gramotnosti.  

Žáci v testu odpovídali na 15 otázek, které obsahovaly částečně otevřené odpovědi 

nebo jednu správnou uzavřenou odpověď. 

Testování se zúčastnily třídy s počtem žáků: 

 

1. AR - KU    18       

1. CU - PEK   23      

1. K               13   

1. KČ - ČS   20       

1. K - TR   22      

  

 

Cílem výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – 

základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní 

požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností na úrovni 

základní školy. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na souhrnné výsledky žáků 

školy.  

Jak byly testy sestaveny: 

Za každou správně vyřešenou úlohu žák body získal, za chybně vyřešenou 

nebo vynechanou úlohu nic nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém 

testu a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Úlohy v některých 

testech byly rozděleny do několika tematických částí podle toho, čeho se týkaly – to 

umožňuje zjednodušené a přibližné posouzení, co šlo žákům lépe a co hůře (obdobně jako 

u celého testu byla spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). Výsečový graf umožňuje 

porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti 

jsou pouze žáci bez speciálních vzdělávacích potřeb).  

Graf ukazuje, jak velké byly podíly všech testovaných žáků (vztahuje se tedy k celku, 

nikoli ke škole), kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká 

část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–

100 %. Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla 26 %, v legendě grafu jsou 

v závorkách počty všech žáků tvořících jednotlivé podíly. Celkem se testování zúčastnilo 

6 253 žáků s průměrnou úspěšností 32 %. 
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Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami – graf je konstruovaný z výsledků 

jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností 

ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Všechna porovnání je třeba brát 

jako orientační. Testy logicky nemohly postihovat minimální standard v jeho celé šíři, byly 

poměrně krátké a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech a oborech usiluje. Nelze tedy na základě prezentovaného výsledku 

vyvozovat, že žáci školy jsou v některé oblasti lepší nebo horší než žáci jiné školy, a tím 

méně, že výuka v jedné škole je lepší nebo horší než výuka ve druhé škole. Všechny 

výsledky tohoto výběrového zjišťování mají mít především signální funkci – mají se 

pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané 

úrovně.  

 

Tabulka detailních výsledků 

Třída Počet žáků ve třídě Úspěšnost třídy 

1. AR - KU 18 29% 

1. CU – PEK 23 25% 

1. K 13 24% 

1. KČ – ČS 18 21% 

1. K - TR 17 30% 

 

Průměrná úspěšnost žáků v jednotlivých třídách v testu 

Třída Nejnižší % umístění Nejvyšší % umístění 

1. AR - KU 1 žák 17% 1 žák 54% 

1 žák 50% 

1. CU – PEK 1 žák 4% 

      

1 žák 72% 

1 žák 67% 

1. K 1 žák 8% 1 žák 38% 

1. KČ – ČS 1 žák 8% 1 žák 38% 

1. K - TR 1 žák 12% 1 žák 54% 
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Vyhodnocení testování VEKTOR – školní rok 2015/2016 

 

Toto testování se zaměřuje na využití studijního potenciálu a jeho rozvoj po dobu studia 

žáků na střední škole. Je realizováno testováním na začátku studia na střední škole 

a následným testováním stejné skupiny žáků na začátku maturitního ročníku.  

 

Testování VEKTOR 1 

Testování VEKTOR 1 se zúčastnilo celkem 84 škol a 3995 žáků, v naší škole se zúčastnila 

jedna dvouoborová třída – 1. KIS - KOS. Zastoupeno bylo široké spektrum středních škol 

– nejvíce víceletá gymnázia, nejméně střední průmyslové školy. V Karlovarském kraji se 

testování zúčastnilo 6 škol s 257 žáky, v kategorii SOŠ 158 žáků. 

Testování probíhalo on-line, žáci konali testy z českého jazyka, matematiky, obecných 

studijních předpokladů a anglického nebo německého jazyka. 

V porovnání s výsledky středních odborných škol (přestože obor Kosmetické služby by 

měl být porovnán se středními odbornými učilišti) dosáhli žáci v českém jazyce 

průměrných výsledků. Lepší výsledky se projevily v části mluvnice a sloh než v části 

literatura a čtenářská gramotnost. V testu obecných studijních předpokladů dosáhli žáci 

podprůměrných výsledků, největší chybovost byla v části slovní zásoba a porovnávání 

hodnot. Výsledky v matematice byly mírně podprůměrné, nejlepší v části aritmetika, horší 

v algebře a nejhorší v části geometrie a funkce.  

Testování anglického jazyka probíhalo metodou SCATE a byly hodnoceny tyto dovednosti 

– porozumění, orientace v konverzačních situacích, slovní zásoba, gramatika, poslech 

a čtení. 

Úrovně A2 (odpovídá znalostem žáka na konci 9. třídy) dosáhlo 8 žáků z 20, kteří test 

konali, 9 žáků dosáhlo úrovně A1, 1 žák dosáhl úrovně B1, které odpovídá maturitní 

zkouška. 

V německém jazyce byli testováni 4 žáci v těchto dovednostech – globální porozumění, 

detailní porozumění, konverzace, gramatika, poslech a čtení. 1 žák dosáhl úrovně A2, 

tři žáci úrovně A1. 

Testování VEKTOR 1 prokázalo, že žáci využívají svého potenciálu v českém jazyce 

přiměřeně, v ostatních předmětech je využití studijního potenciálu špatné.  

 

 

Testování VEKTOR 4 

Testování VEKTOR 4 se v naší škole zúčastnila jedna dvouoborová třída – 4. KIS - KOS. 

Zastoupeno bylo široké spektrum škol – nejvíce gymnázia, nejméně střední odborná 

učiliště – stejně jako v předchozích letech. V Karlovarském kraji se testování zúčastnilo  

8 škol se 279 žáky. Testování probíhalo stejně jako v loňském roce on – line, žáci konali 

testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. 

V porovnání s výsledky středních odborných škol (obor Kosmetické služby by měl být 

porovnán se středními odbornými učilišti) dosáhli v českém jazyce  žáci nadprůměrných 

výsledků. V českém jazyce žáci nejvíce chybovali v části literatura a čtenářská 

gramotnost. V testu obecných studijních předpokladů dosáhli podprůměrných výsledků, 
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největší chybovost byla v části orientace v textu a porovnávání hodnot. Výsledky 

v matematice byly také podprůměrné, horší výsledky byly v částech algebra a aritmetika 

a funkce.  

Testování anglického jazyka probíhalo metodou SCATE a byly hodnoceny tyto dovednosti 

– porozumění, orientace v konverzačních situacích, slovní zásoba, gramatika, poslech 

a čtení. 

Úrovně B1 (kategorie, ze které vychází maturitní zkouška) dosáhl pouze 1 žák z 9, 

kteří test konali, většina dosáhla úrovně A2. 

Testování prokázalo, že žáci při řešení úloh zcela nevyužívají svého potenciálu.  

Pro testování v dalších letech bychom doporučovali rozlišit náročností testy VEKTOR 

pro SOŠ a gymnázia, neboť se nyní v zadání testů objevují také úlohy, které žáci 

neprobírají, nebo teprve mají ve 4. ročníku SOŠ probírat.  

 

 

Vyhodnocení testování MATURITNÍ TRÉNINK 

Toto testováni je připraveno v souladu s požadavky maturitních testů, ve kterém žáci ihned 

po vykonání testu získají přehled o úrovni svých znalostí v testovaném předmětu. 

Na základě vyhodnocení testu mohou zvážit volbu svých maturitních předmětů a lépe 

zaměřit přípravu k maturitní zkoušce. 

V letošním školním roce žáci prováděli testy v domácím prostředí, škola testování 

zprostředkovala, žáci si je hradili z vlastních prostředků.  

Celkem se testování zúčastnilo 225 středních škol (včetně gymnázií). 

Žáci k testování přistoupili dost nezodpovědně, někteří je ani nevykonali (zakoupeno 

64 testů, vykonáno 40 – tj. 62,5 %). 

Podzimního termínu MATURITNÍHO TRÉNINKU se ve školním roce 2015/2016 

zúčastnili žáci všech maturitních tříd – 4. KIS-KOS, 2. P – VLK a 3. PDS.  

Z českého jazyka by v testu uspělo 6 žáků z 21, což je 28,6 %. Z anglického jazyka by 

uspělo 6 žáků ze 12 tj. 50 %. Z německého jazyka by v testu uspěli 4 žáci ze 7, tj. 57,1 %.  

Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v předmětu německý jazyk, poté z anglického 

jazyka, německého jazyka a nejhorších výsledků dosáhli v českém jazyce. Výsledky 

odpovídají studijním výsledkům žáků v průběhu celého studia. 

 

Výsledky evaluace nástrojů prevence a intervence v oblasti předčasných odchodů 

žáků ze střední školy ve školním roce 2015/2016 

Škola zpracovala podklady pro vyhodnocení nástrojů prevence a intervence z oblasti 

předčasných odchodů ze středních škol, které vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání. Cílem 

bylo zjistit názory pedagogických a poradenských pracovníků na možnost využití 

vybraných námětů a nástrojů podpory z příkladů dobrých praxí a zhodnocení jejich 

širší využitelnosti na škole.   

Zkušenosti výchovných poradců, preventistů a ZŘTV ukazují, že předčasné odchody 

ze vzdělávání mají zpravidla komplexnější charakter a jsou podmíněny řadou 
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dlouhodobých příčin, proto jejich řešení není jednoduché. Předčasné odchody 

ze vzdělávání jsou spojeny s vyšším rizikem nezaměstnanosti, sociální exkluze a chudoby.  

Identifikace žáků s předčasným odchodem: 

- Nízké vzdělání a vzdělanostní ambice rodičů 

- Neschopnost a neochota rodičů pomoci žákovi se školním učivem 

- Nezájem nebo nedostatečná kontrola rodičů 

- Dlouhodobá nezaměstnanost rodičů 

- Socioekonomicky slabší rodiny 

- Nezájem o školu a vzdělávání – větší procento žáků; 

- Špatný prospěch žáka a předchozí studijní neúspěchy 

- Individuální charakteristiky a problémy žáka 

- Pracovní aktivita během studia, nutnost se osamostatnit 

- Chybně zvolený obor nebo úroveň vzdělání 

- Plošné vyhledávání a identifikace potenciálních problémových žáků – mapování 

klimatu ve třídě, protidrogová prevence, screening v rámci adaptačních kurzů 

Zvolené metody motivace žáků k dokončení studia: 

- Finanční motivace – stipendium 

- Ukázání vhodných životních a profesních vzorů 

- Zahraniční stáže a brigády 

- Žákovské soutěže 

Z šetření dále vyplynulo: 

- Náborů na ZŠ se účastní menší počet rodičů. V některých případech se žáci hlásí 

na obor, který jim byl právě vybrán rodiči, ale žák sám o něj nemá zájem. 

- Na dny otevřených dveří se přijdou podívat rodiče, kteří mají zájem a chtějí vidět 

školu, kam bude jejich syn, dcera chodit, bohužel je jich malé procento.  

- Na zahajovací schůzky v září se nedostaví všichni rodiče, proto je i v budoucnu 

s nimi neúspěšná komunikace. Rodiče získají v září informace o škole 

zprostředkovaně od žáků a mohou být neúplné. 

- U problémových žáků nemají žáci a jejich rodiče zájem o nabídnutou pomoc, 

většinou se jedná o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tito rodiče ani 

nejeví zájem o studium žáka. 

- U učebních oborů není zájem některých žáků pracovat a vzdělávat se tímto 

způsobem, tento nezájem se projevuje hned při nástupu v září – rodiče ukončují 

studium pro nezájem. 

- Karlovarský kraj podpořil vyplácením stipendií od školního roku 2013/2014 

pro obory truhlář, pekař, zpracování dřeva, které chtěl zatraktivnit, a jejichž 

absolventi chybí na trhu práce – na tyto obory se hlásí i nadále nízký počet žáků. 

- Pro zvýšení motivace všech žáků školy vyplácí škola od školního roku 2014/2015 

prospěchové stipendium u všech oborů vzdělávání na škole. 
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- Škola se snaží pro žáky pořádat různé školní akce, ne všichni se mohou zúčastnit, 

zde narážíme na finanční problémy rodiny, kdy si žák musí určitou finanční částku 

uhradit, anebo žáci nemají zájem se akce zúčastnit. 

- Přínosné pro žáky jsou adaptační kurzy. Žáci se poznají mezi sebou a se svým 

třídním učitelem. Mohou si i sami dávat různé podnětné návrhy, jak by měla celá 

třída spolupracovat. Výstupem je stmelení kolektivu třídy a monitoring vybraných 

forem rizikového chování. 

- Plnoletí žáci jsou někdy nuceni odejít ze školy, protože žijí sami, řeší rodinné 

problémy a musí se o sebe finančně postarat sami, nejsou již podporováni rodiči, 

většinou přeruší studium a později se vrátí a vzdělání si dokončí. 

- Žáci mají možnost se zúčastnit zahraničních stáží, kde je hlavním cílem posílení 

pracovních dovedností, jazyková příprava a spolupráce mezi žáky z různých škol. 

Získání pracovních příležitostí v zahraničí, seznámení se s kulturou daného státu. 

Na pracovní stáže jsou vybíráni žáci s největšími předpoklady (dovednost - prospěch - 

chování), což motivuje ostatní žáky. 

Na základě výsledků šetření se škola snaží žákům pomoci, aby mohli dokončit 

vzdělání. 

- Uskutečňujeme individuální setkání vytipovaných žáků a jejich s rodičů. 

- Úzce spolupracujeme s PPP, s úřadem práce a odborem sociálních věcí (pomoc 

s ubytováním, pomoc v hmotné nouzi). 

 

Srovnání předčasných odchodů žáků na škole v letech 2013 – 2014, 2014 -2015, 

2015 – 2016    

žáci denního studia 

Školní rok Celkem odešlo 

žáků 

Z toho 

přerušilo 

Z toho 

přestoupilo 

na jinou školu 

Z toho 

ukončilo 

studium 

2013 – 2014 186 61 

(z toho se vrátilo 

po přerušení 9) 

27 98 

2014 – 2015 118 43 

(z toho se vrátilo  

po přerušení 14) 

31 44 

2015 – 2016 131 49 

(z toho se vrátilo  

po přerušení 13) 

31 51 
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Závěr 

 

Z výsledků lze říci, že ve školním roce 2015 – 2016 se zvýšil počet žáků, kteří studium 

ukončili nebo přerušili. Ve srovnání se školním rokem 2013 – 2014 je počet nižší. Návrat 

žáků po přerušení studia je stejný jako ve školním roce 2014 – 2015. 

Prevence předčasných odchodů ze školy by měla být součástí Minimálního preventivního 

plánu. Je zde třeba rozdělit žáky na ty, kteří k nám přicházejí v rámci přijímacího řízení, 

a na žáky přestupující z jiné školy (důvody přestupů). U těchto žáků je větší riziko buď 

přestupu, nebo ukončení studia. Většinou se jedná o žáky problémové.  

Nadále se více věnovat rozsáhlé prevenci, na které se bude podílet nejen vedení školy, 

výchovní poradci, preventisté, ale i ostatní pedagogové. Základem úspěchu je samozřejmě 

ochota žáka a celé jeho rodiny se na řešení problému podílet a mít zájem úspěšně dokončit 

studium.  
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6. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  

V průběhu školního roku 2015/2016 se oblast výchovného poradenství zaměřila 

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

na rizikové chování 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 dvě metodičky prevence spolupracují 

s vedením školy, s vyučujícími teorie i praxe. Snahou všech je, abychom předcházeli výše 

uvedeným negativním vlivům. 

  

Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2015/2016 

Jméno a příjmení Zařazení Působnost 

Mgr. Hana Taušnerová VP (výchovný poradce) budova Žákovská ul. 

Mgr. Květa Novotná MP (metodik prevence) budova Žákovská ul. 

Mgr. Kamila Michtová VP budova Komenského ul. 

Ing. Alexandra Jarošová MP budova Komenského ul. 

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. 

 

Přehled akcí skupiny výchovných poradců a metodiků prevence 

- Výchovné poradkyně organizují pravidelnou činnost žákovských parlamentů, 

vedou schůzky a podporují aktivitu žáků, např. v oblasti dárcovství krve. 

K příkladům dobré praxe patří i třídění odpadů.  

- Důležitou součástí práce VP je kariérové poradenství. 

- VP poskytují krizovou intervenci – jsou prvním záchytným bodem v těžkých 

životních situacích žáků.  

- VP evidují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracují s nimi 

individuálně, vytvářejí individuální vzdělávací plány nebo plány individuálního 

přístupu k žákům, jejichž vzdělávání tuto podporu vyžaduje. Tyto plány jsou 

kontrolovány jak školskými poradenskými pracovišti, tak vedením školy.  

- VP informují pedagogické pracovníky o SVP žáků, poskytují poradenství 

a kontrolují naplňování požadavků IVP. 

- Konzultační hodiny VP a MP jsou zveřejněny ve škole i na webových stránkách.  

- VP i MP shromažďují a studují odbornou literatur (např. časopis Prevence, časopis 

Inkluze), poznatky využívají pro svoji činnost.  

- Dle potřeby jsou zadávány sociometrické dotazníky zaměřené na atmosféru 

ve třídě, vztahy i případnou šikanu. Výsledky jsou ohleduplně tlumočeny TU a je 

jich využito pro práci se třídou. Žáci jsou upozorněni na možnost využívání 

schránek důvěry.  



28 

 

- Důležité informace předávají i nástěnky výchovných a metodických poradců.  

- Na DM se uskutečnily různé akce, např. Halloween, mikulášská a vánoční besídka, 

valentýnská party aj.  

- Proběhly pravidelné besedy S tebou o tobě (v budově Žákovská a v budově 

Komenského), které jsou zaměřeny na hygienu člověka, dívkám byly rozdány 

potřeby pro intimní hygienu, dále beseda Sex, AIDS, a mezilidské vztahy (v budově 

Žákovská a v budově Komenského). Tyto besedy přijímají žáci kladně.  

- Škola podporuje a spoluorganizuje charitativní sbírky Srdíčkové dny, veřejnou 

sbírku Červená stužka. Společnost provozující tuto sbírku zajišťuje odbornou 

přednášku pro žáky.  

- Žáci se podíleli na akci Čertovský vlak v Hřebenech.  

- Žáky končících ročníků navštívila pracovnice Úřadu práce Sokolově, která měla 

prezentaci v budově školy.  

- Proběhly odborné stáže v rámci projektu ERASMUS PLUS ve slovenské Galantě.  

- 1. ročníky jezdí na lyžařské kurzy (ve šk. roce 2015/2016 Kraslice) a 2. ročníky 

na turistické kurzy (šk. rok 2015/2016 Stříbrná a vodácký kurz Ohře). V rámci 

turistického kurzu žáci uklidili sjezdovku a navštívili Záchytnou stanici Bublava.  

- Metodičky prevence se účastní seminářů zaměřených na drogovou problematiku 

a poruchy učení.  

- Žáci navštívili knihovny v Lokti a v Sokolově.  

- Žáci se zúčastnili projektu od DDM v Sokolově Minuta v životě.  

- Uskutečnil se 1 maturitní ples v Hornickém domě v Sokolově a 1 učňovský ples 

v Kaceřově. 

- Žáci se zúčastnili akce Preventivní vlak v Sokolově.  

- Uskutečnil se Den životního prostředí, který probíhal v rámci EVVO.  

- Žáci tříd 1.AR-KU a 1.KIS-KOS se v září 2015 zúčastnili adaptačního kurzu 

v Kraslicích. 

- Besedu s pracovníky Úřadu práce v Sokolově „Nestůj a pojď“ zajistila 

Mgr. Dagmar Vaďurová pro žáky končících ročníků. Byl jim představen projekt 

zaměřený na podporu zapojení mladých lidí na trhu práce. 

- V DDM Sokolov se žáci zúčastnili BMX besedy s vyléčeným narkomanem. 

- Ve školních budovách jsou preventivně zaměřené nástěnky. 

- Do vyučovacích hodin byla zařazena témata týkající se ochrany obyvatelstva 

při mimořádných událostech. 

- Schránka důvěry – v letošním školním roce nebyl ve školní schránce důvěry žádný 

podnět, dotaz, stížnost nebo pochvala. 

- Schránka důvěry PČR – je pravidelně minimálně 2x za pololetí kontrolována. 

Neobsahovala žádný podnět, dotaz ani stížnost. 

- Účastnili jsme se všech soutěží středoškolské sportovní ligy, žáci byli na soutěže 

připravováni po výuce a úspěšní sportovci byli oceněni.  

- VP a MP se pravidelně vzdělávali na odborných seminářích a přednáškách, 

které organizovala PPP v Sokolově, podíleli se na organizování kulturních 

a sportovních akcí.    
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ                                                                                                                                                     

 

 

Studující – splnění kvalifikačních předpokladů 

Obor     Počet   

DPS     2   

Učitelství VVP a OP  6   

    

Celkem      8   

 

      

Studující – další kvalifikační předpoklady  

Obor   Počet   

Studium pro školní 

metodiky prevence  

1 

   

      

  

Porovnání DVPP     

          Ukončilo 

      2014/2015 2015/2016 v r. 2016 

Celkem studovalo   14 8 2 

z toho:    DPS   4 2 1 

          VŠ  10 6 1 

          SŠ   - - - 

 

 

MŠMT akreditované kurzy v rámci DVPP   

       

Název         Počet  

Odborné kurzy pro učitele odborného výcviku 13  

Kurzy NJ, AJ   4  

Školení a semináře pro vedoucí pracovníky   3  

Speciální pedagogika       1  

Ostatní odborné kurzy    16  

Žáci s SPU a dílčím oslabením 

výkonu na střední škole    

55 

  

Studium pro školní metodiky prevence     1  

Poruchy v učení, problémové učení   5  

Celkem       98  
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

V rámci propagace školy na veřejnosti usilujeme 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 tří akcí pořádaných pro rodičovskou veřejnost žáků ze ZŠ – 

Kam po základní škole - v Ostrově, Sokolově a v Chebu. 

- Škola uspořádala pro veřejnost a v rámci zajištění kvalitnějšího náboru žáků třikrát 

den otevřených dveří. 

- Vedení školy spolu s výchovnými poradkyněmi prezentovalo školu na třídních 

schůzkách žáků vycházejících ze základních škol celkem na 15 školách, 

na vzdálené školy zasílalo propagační materiál a CD se vzdělávací nabídkou školy. 

Velká prezentační akce všech nabízených oborů pro ZŠ proběhla v rámci 

8. regionálního veletrhu fiktivních firem v únoru 2016 v Městském domě kultury 

v Sokolově. 

- Prezentace školy se konala i na regionálních veletrzích fiktivních firem v Mostě, 

Plzni, Žatci a Písku, na mezinárodních veletrzích FF v Praze a slovenské Šaĺe. 

Na všech veletrzích dosáhly naše firmy umístění na nejvyšších místech v jedné 

či ve více kategoriích. 

- Organizovali jsme školní sportovní soutěže ve volejbalu, badmintonu, sálové 

kopané, přespolním běhu, stolním tenisu a plavání. Pro ostatní střední školy jsme 

organizovali okresní i krajské kolo soutěže v přespolním běhu a okresní kolo 

v odbíjené, pro žáky naší školy turistické, lyžařské a vodácké výcviky. 

- Žáci obsadili přední místa v juniorském maratonu, v rámci středoškolské 

sportovní ligy jsme bojovali ve 13 okresních a 6 krajských soutěžích, ve šplhu 

jsme postoupili do republikového finále, kde jsme obsadili 11. místo. Celkově jsme 

se ve SSL umístili na 7. místě.  

- V matematických soutěžích se naši žáci účastnili soutěže Matematický klokan, 

Logická olympiáda, ve které se probojovali až do krajského kola a Celostátní 

matematické soutěže SOŠ a SOU. 

- Účastnili jsme se školního a okresního kola olympiády v anglickém jazyce, 

německém jazyce a českém jazyce.  

- Žáci maturitních oborů se zúčastnili soutěže Němčinář roku, kde vybojovali 

8. místo v Karlovarském kraji a soutěže Angličtinář roku, kde se umístili 

v Karlovarském kraji na 9. místě. 

- Žáci třídy 3. KIS se spolu s Mgr. Terezií Petrovičovou zúčastnili projektu „Poraď 

radním“, který byl zaměřený na poznání fungování správy státu a komunální 

politiky, postavený na interakci s představiteli města Sokolova. 

- Účastnili jsme se charitativních sbírek „Srdíčkové dny“, „Den boje proti rakovině“, 

„Bílá pastelka“ a domov mládeže sbírky „Světluška“. 

- Žáci se účastnili besed s Městskou Policií, s pracovníkem Úřadu práce 
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a Inspektorátu bezpečnosti práce Karlovy Vary, se zástupci centra sociální 

rehabilitace Fokus v Sokolově, se kterými jsme navázali úzkou spolupráci. 

- Již tradičně se žáci prvních ročníků zúčastnili akce v Domu dětí a mládeže 

v Sokolově ve spolupráci s Policií ČR „Minuta v životě“, která je zaměřena 

na prevenci kriminality, úrazů a vzniku dopravních nehod. 

- Žáci oboru Informační služby se zúčastnili v Městské knihovně workshopu se 

spisovatelkou Klárou Smolíkovou, který se týkal tvorby komiksů. Pomáhali 

při akcích pořádaných Městskou knihovnou v Sokolově – „Den pro dětskou 

knihu“ či „Den s Tyflocentrem“. Žáci navštívili cyklus scénického čtení „Straka 

v říši entropie“ a v rámci projektu „Planeta Země 3000“ navštívili představení 

„Filipíny – za obry a trpaslíky“. 

- Již několik let sponzoruje naše škola Želvu pardálí v ZOO  Plzeň. 

- Třetím rokem se naše škola zúčastnila celorepublikového projektu 72 hodin 

dobrovolnických akcí – služba potřebným. Žákyně oboru kosmetička připravily 

zajímavé dopoledne pro seniory z Domu s pečovatelskou službou v Dolním 

Rychnově. Tato aktivita, probíhající pod projektovým názvem Den pro radost, se 

konala v letošním roce již po třetí. Pro svůj netradiční obsah – posílení odborného 

vzdělání a podporu mezigenerační interakce, byla navržena na cenu Gratias Tibi 

2016, pro nejlepší dobrovolnické projekty v ČR. Odbornou porotou byl nakonec 

vybrán mezi pět nejlepších a zástupci projektového týmu se zúčastnili závěrečného 

galavečera v pražské Lucerně. 

- Čtvrtým rokem ve stejném projektu 72 hodin – vylepšení života kolem sebe a péče 

o přírodu uklidili a vylepšili žáci okolí hradu Hartenberg. 

- Obor aranžér se zúčastnil celostátní soutěže „Po stopách Karla IV“. Zde obsadili  

- 2. a 3. místo v kategorii Tvorba plakátů a 3. místo v kategorii Fotografie. 

Pro převzetí ocenění byli pozváni na slavnostní odpoledne konané v Černínském 

paláci. Krajským úřadem KK budou žákyně také oceněny v rámci slavnostního 

vyhlašování nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje. Dalším úspěchem oboru 

aranžér byla účast na soutěži Region Plzeň 2016 - 2. místo v kategorii Výkladní 

skříň a 3. místo v kategorii Komerční vitrína a Mistrovství republiky AR 

junior České Budějovice 2016, kde obsadili 3. místo v kategorii Kresba zátiší. 

- Žáci oboru kadeřník se zúčastnili regionální soutěže kadeřnic „Děčínská vlna“, 

kde obsadili 1. místo v  kategorii pánský účes a celostátní soutěže oboru kadeřník 

v Praze, mistrovství České republiky 2016 - Koruna kreativity, kde také 

v kategorii pánský účes získal žák 3. ročníku Jindřich Janovský 1. místo. 

Krajským úřadem KK bude oceněn v rámci slavnostního vyhlašování 

nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje. 

- Žáci oboru  kosmetička se zúčastnili celostátní soutěže Koruna kreativity, 

mistrovství České republiky Praha 2016 – kde postoupili do finále. 

- Žáci oboru cukrář se zúčastnili regionální soutěže oboru cukrář Budějovické 

mlsání v Českých Budějovicích, zde obsadili 4. místo v kategorii dort a chléb, 

dále se zúčastnili akce Gastro Hradec Vitana Cup, kde byli zařazeni do stříbrného 

a bronzového pásma. 

- Žáci obor truhlář se zúčastnili regionální soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“ v Plzni. 
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- Žáci oboru číšník soutěžili v Domažlicích na 7. regionální soutěži ve stolování, 

kde obhájili 1. místo a stali se absolutními vítězi. V soutěži v čepování piva 

v Chodové Plané obsadili naši žáci 1. místo v kategorii jednotlivců a 2. místo 

v kategorii družstev. Dále se žáci stravovacích oborů zúčastnili soutěže odborných 

dovedností Gastro Kraslice, kterou naše škola pořádala poprvé. Pracoviště 

odborného výcviku, školní jídelna Kraslice se stala pořadatelem soutěže odborných 

dovedností Gastro Kraslice. Soutěžilo se v kategorii grilování, čepování piva, 

stolničení a zábavné kategorii běh s pivem. V pořádání této soutěže budeme 

za přispění města Kraslice v tomto školním roce pokračovat. 

- Pracoviště odborného výcviku školní jídelna Kynšperk nad Ohří již potřetí 

připravila pro přátele Střední školy živnostenské posezení s občerstvením, 

Spřátelené odpoledne. Tato akce je v Kynšperku mezi občany, současnými 

i bývalými zaměstnanci školy i např. rodiči žáků, velmi oblíbená. 

- V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Karlovarském kraji spolupracovala škola se šesti základními školami, což se 

mírně projevilo i na náboru žáků. 

- Nadále pokračuje spolupráce SŠŽ Sokolov a školy v Galantě na Slovensku, s níž 

byl realizován projekt ERASMUS + v oborech truhlář a cukrář. Plánujeme podat 

projektovou žádost zaměřenou na stáže dalších oborů, tentokrát stravovacích oborů 

a oboru kadeřník.  

- Spolupracujeme s hotelem IFA Schöneck v SRN, kam jezdí naši žáci stravovacích 

oborů na třítýdenní stáže. Celkem se stáží zúčastnilo deset žáků. 

- Aktualizovali jsme katalog zákusků a dortů s fotografiemi všech nabízených 

výrobků včetně ceníku. 

- Žáci oboru kosmetička a kadeřník se účastnili kosmetického veletrhu Interbeauty 

v Praze, zúčastnili se také akce „Střihni si film“, pořádané za účasti vizážistů 

Barrandovských televizních ateliérů v rámci Mezinárodního filmového festivalu 

v Karlových Varech. 

- V průběhu školního roku jsme pořádali Den životního prostředí, Valentýnský den, 

Haloween, burzu učebnic.  

- Již podruhé se žáci a někteří učitelé školy zúčastnili Sokolovského čtvrtmaratonu, 

který je součástí akce „Hurá prázdniny“ a v letošním roce i charitativního běhu 

pro hospic Motýl. 

- Žáci učebních oborů se několikrát zúčastnili akce „Setkání s osobnostmi“, která se 

konala v hotelu Jalta v Praze. 

- Druhým rokem se naši žáci zúčastnili jako organizátoři akce „Mikulášská jízda“ 

v Hřebenech na hradě Hartenberg. 

- Žáci učebních oborů se zúčastnili propagační a vzdělávací kampaně „Husovy 

stopy“ projektu k odkazu Jana Husa, kde se umístili na 17. místě 

v celorepublikovém kole. 

- Žáci učebních oborů cukrář a kuchař – číšník se na jaře zúčastnili se svými 

pedagogy čištění řeky Ohře. Cílem akce bylo řeku Ohři zbavit odpadků 

a předmětů, které do ní nepatří. Akce se konala pod záštitou KSMAS 

Karlovarského kraje. 
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- Zúčastnili jsme se „Dne Cyklostezky Ohře“ pod záštitou Karlovarského kraje. 

- Několik žáků pracuje ve studentském zastupitelstvu při MÚ Sokolov. 

 

Škola se prezentovala během celého školního roku zveřejňováním článků v Krajských 

listech, Sokolovském deníku, v sokolovském Patriotu, v Kynšperském zpravodaji 

a na webových stránkách školy, na facebooku. 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. Jako prezentaci školy jsme vyráběli v rámci produktivní činnosti žáků 

oborů aranžér a truhlář drobné upomínkové předměty a výrobky pro společnosti, které si je 

u nás objednali jako vánoční dárky pro svoje zaměstnance a firemní partnery.  

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 a žáci oboru aranžér, kadeřník a číšník - 

servírka obsazují přední místa v soutěžích odborných dovedností krajských 

a republikových. 

 

 

    
Cena Gratias Tibi 2016 - zástupci projektového týmu s ŘŠ Mgr. Ilonou Medunovou 

 

 

 
Den pro radost - oceněný projekt 
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Vítěz mistrovství ČR v pánské účesové tvorbě žák Jindřich Janovský 

 

 
Projekt „Poraď radním“ - projektový tým se starostou města Bc. Janem Pickou a zastupiteli  

 

 
Projekt „Poraď radním“ - žáci oboru podnikání při svém diskusním příspěvku na téma 

„Bezpečnost ve městě Sokolov“ 
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9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI A JINÉ 

KONTROLY 

 

Na ekonomickém úseku byla provedena následující vnější kontrola: 

 

Veřejnosprávní kontrola Úřadu práce ČR  

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o vyhrazení Společensky účelného 

pracovního místa a o poskytnutí příspěvku (financováno z ESF) č. j. 266252/15/SO 

za období 01. 10. 2014 - 31. 03. 2015 (provedena dne 20. 10. 2015) 

- nebyly shledány nedostatky. 

 

Veřejnosprávní kontrola Úřadu práce ČR  

Kontrola v režimu zákona o státní sociální podoře a zákona 255/2012 Sb. o kontrole – 

přesnost a úplnost podkladů předložených v řízení o dávkách SSP za období 01. 09. 2013 – 

30. 06. 2015 (provedena v období 15. 09. 2015 - 30. 10. 2015) 

- nebyly shledány nedostatky ze strany naší organizace, ale ze strany žadatelů o dávky 

SSP. 

 

Veřejnosprávní kontrola ROP regionu soudržnosti Severozápad 

Kontrola plnění podmínek ze smlouvy o projektu Moderní střední školy – moderní 

sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov provedená dne 23. 11. 2015 

- nebyly shledány nedostatky. 

 

Veřejnosprávní kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Sokolov 

Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného na soc. zabezpečení za období 01. 08. 2014 - 31. 03. 2016 (provedena dne 

25. 04. 2016) 

- v plnění povinností v nemocenském pojištění a pojistného, dokladování žádostí o důchod  

- nebyly shledány nedostatky. 

- ve vedení a předkládání ELDP byly zjištěny nedostatky v chybném vykázání údajů 

o době důchodového pojištění za r. 2015 u 1 zaměstnance  

- bylo opraveno ještě v průběhu kontroly.  

 

 

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 

 

Srpen 2015 - kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Domov mládeže, K. H. Borovského 1267, Sokolov 

- nebyly shledány žádné závady. 

 

Září 2015 - kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Odborný výcvik Kadeřnictví, Kosmetika, Heyrovského 1626, 1627, Sokolov 

- nebyly shledány žádné závady. 
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Září 2015 - kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Odborný výcvik Kuchař, Číšník, K. H. Borovského 1267, Sokolov 

- byly shledány tyto závady: v chladícím zařízení chybělo 5 teploměrů, škrabka brambor 

a dvě lednice byly mechanicky poškozené (rez). 

 

Listopad 2015 - kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Odborný výcvik Kuchař-číšník -  Školní jídelna Kynšperk nad Ohří 

- nebyly shledány žádné závady. 

 

Listopad 2015 – kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Odborný výcvik Truhlář – Kynšperk nad Ohří 

- nebyly shledány žádné závady. 

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

 

Leden 2016 – kontrola dodržování předpisů o požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb. 

 

budova školy, Žákovská 716, Sokolov 

budova školy, Komenského 759, Sokolov 

objekt školy, Heyrovského 1626 a 1627 

objekt školy, Tovární 1363, Sokolov 

ubytovací zařízení, Mládeže 496/3, Kynšperk nad Ohří 

domov mládeže a školní jídelna, K. H. Borovského 1267, Sokolov 

objekt školy, Školní 715/6 a Školní 764, Kynšperk nad Ohří 

ubytovací zařízení a školní jídelna, Kpt. Jaroše 1843, Kraslice 

 

Byly shledány tyto závady: nebyl zpracován požární řád pro knihovnu školy a sklad 

pneumatik, některé požární řády neobsahovaly jméno a odbornou způsobilost jejího 

zpracovatele, chyběla dokumentace zdolávání požárů, na některých místech chybělo 

označení směrů úniku osob a únikových východů, na některých přenosných hasicích 

přístrojů chyběly plomby spouštěcích armatur, na některých provozech chybělo označení 

elektrického proudu a hlavního uzávěru vody, nebyl předložen doklad o provozuschopnosti 

některých požárních dveří a požárních ucpávek, špatné umístění hydrantu u hlavní 

vychovatelky, u některých dveří byly demontované samozavírače. 

Soupis všech závad dle budov je k dispozici na úseku majetkové správy. 
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10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

 

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 

 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Z
áv

az
n

é 

u
k
az

at
el

e Přímé NIV celkem 38 135 905 38 135 905 

z toho 
- platy 27 573 460 27 573 460 

- OON 419 339 419 339 

Limit počtu zaměstnanců 101,432 101,432 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k
az

at
el

e Odvody 9 475 693 9 414 294 

FKSP 275 735 275 735 

ONIV 391 678 453 077 

Prostředky poskytnuté a stanovené 

zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Z
áv

az
n

é 

u
k
az

at
el

e Příspěvek NIV 

 
15 434 100 15 434 100 

Příspěvek na investice 

 
3 500 000 2 877 016 

 

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 

 

Prostředky Stav k 01. 01. 2015 
Stav 

k 31. 12. 2015 

Peněžní fondy 

Fond odměn 795 687,42 749 013,42 

Fond rezervní 1 083 820,24 1 610 121,92 

Fond kulturních a sociálních potřeb 687 508,49 665 721,85 

Fond investiční 835 296,83 1 151 107,43 

 

 

Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

Obsah: 

A. Finanční vypořádání dotací 

B. Vyúčtování prostředků NIV 

C. Hospodářský výsledek 
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A. Finanční vypořádání dotací 

 

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 7 odst. 1 vyhlášky 

č. 52/2008 Sb. 

 

Účelový 

znak Ukazatel  
Poskytnuto 

k 31. 12. 

Použito 

k 31. 12. 

Vratka při 

finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 38 135 905 42 395 643 0 

z 

toho 

  

- platy 27 573 460 30 409 972 0 

- OON 419 339 478 501 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 

10 143 106 10 143 106 0 

33025 

Vybavení škol pomůckami 

kompenzačního a rehabilitačního 

charakteru 

24 000 24 000 0 

33049 Podpora odborného vzdělávání 877 500 877 500 0 

33050 RP na podporu školních psychologů, 

speciálních pedagogů a metodiků 
222 754 222 754  

33052 
Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství 
1 160 481 1 160 481 0 

33160 Projekty romské komunity 25 000 6 153 18 847 

- Neinvestiční dotace celkem 40 638 415 40 619 568 18 847 

 

 

B. Vyúčtování prostředků NIV 

 

 Vyúčtování prostředků NIV  

 

Ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

Rozpočet Stav k 31. 12. Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem 65 789 000 67 697 749,61 507 000 1 013 717,57  

Příjmy (výnosy) 

celkem 
65 789 000 67 703 195,85 1 230 000 1 522 611,63 

Hospodářský výsledek 0 5 446,24 723 000 508 894,06 

Hospodářský výsledek 

po zdanění 
0 5 446,24 723 000 508 894,06 
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C. Hospodářský výsledek 

 

Upravený hospodářský výsledek v Kč 

 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 5 446,24 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 508 894,06 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2014 

(před zdaněním) 

514 340,30 

Zdanění 0 

Celkem po zdanění 514 340,30 

Dodatečné odvody a vratky 0 

Úhrada ztráty z minulých let 0 

Další položky upravující hospodářský výsledek 0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 514 340,30 

 

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku r. 2015 

v Kč 

Ukazatel Stav k 31. 12.  Schválené 

rozdělení 

Stav po rozdělení 

(sl.4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let    

Rezervní fond 1 610 121,92 411 472,30 2 016 594,22 

Fond odměn 749 013,42 102 868    851 881,42 

Odvod do rozpočtu 

zřizovatele 

   

 Celkem 514 340,30  

 

 

§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem 

§ 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 53 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 

§ 27 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 

Přehled přijatých darů za období školního roku 2015/2016 

Sponzor – dárce Účel daru částka 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, 

a.s. 

Veletrh fiktivních firem 
50 000 

Město Kynšperk nad Ohří Veletrh fiktivních firem 5 000 

Město Březová u Sokolova Veletrh fiktivních firem 5 000 

Město Sokolov Veletrh fiktivních firem 17 904 

Vodohospodářská společnost Sokolov Veletrh fiktivních firem 1 000 

Občanské sdružení Život dětem Nákup potřeb pro výuku 2 125 

CELKEM  81 029 
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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 Erasmus +, jedná se o 14 denní pobyty našich 

žáků na pracovištích odborného výcviku oboru truhlář a cukrář. Žádost projektu byla 

v červenci 2014 schválena na období 2014-2016.  

 

Spolupráce se střední školou Schwandorf, SRN 

 

Byla navázána spolupráce mezi žáky stravovacích oborů v jejich vzájemných návštěvách – 

účastní se jednodenního pobytů v partnerské škole a seznamují se s pracovišti odborného 

výcviku. 

 

 

b) Rozvojové programy 

 

Škola, jako Centrum celoživotního vzdělávání, se v tomto školním roce neúčastnila 

žádného programu, jehož cílem je zvýšit nabídku programů dalšího vzdělávání 

pro dospělé. 

 

 

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. 

 

d)  Projekt EDISON 

Naše škola se zapojila do projektu EDISON organizovaného neziskovou studentskou 

organizací AIESEC, který je zaměřen na prolamování mezikulturních a jazykových bariér. 

Po celý říjnový týden na naší škole působila skupina osmi zahraničních stážistů – 

vysokoškolských studentů z těchto zemí: Mexiko, Řecko, Indie, Jordánsko, Arménie, Írán, 

Gruzie a Rumunsko. Stážisté představili žákům formou prezentace svou zemi a její 

sociální, ekonomickou, politickou a kulturní situaci, diskutovali se žáky, hráli interaktivní 

hry. Naši žáci jim na oplátku představili svou školu, zemi, české školství, kulturu a zvyky. 

Měli jedinečnou příležitost procvičit si anglický jazyk a podebatovat si se stážisty jak 

jednotlivě, tak i ve skupinách, neboť veškerá komunikace probíhala výlučně v anglickém 

jazyce. 
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V odpoledních hodinách zajistili žáci pod vedením vyučujících anglického jazyka 

prohlídku města Sokolova s kulturně historickým výkladem, výlet do Karlových Varů 

s ochutnávkou místních léčivých pramenů. Na páteční dopoledne si stážisté připravili 

tzv. „global village“, kdy s pomocí různých atributů, suvenýrů, specialit, nápojů 

a fotografií ještě více osvětlili přítomným kolorit své země.  

 
Zahraniční stážisté 

 

 

 

12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 

Jako součást dalšího vzdělávání škola ve školním roce 2015/2016 nabízela veřejnosti 

přípravné kurzy k maturitní zkoušce z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky. Úřad 

práce v Sokolově měl zájem naším prostřednictvím zrealizovat rekvalifikační kurz v oboru 

cukrář, ale pro nenaplnění požadované minimální kapacity oboru se kurz neuskutečnil.  

 

  



42 

 

13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 

FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Program ERASMUS+  

Z tohoto programu byly financovány stáže žáků (truhlářů a cukrářů) v partnerské škole 

na Slovensku v období 9/2014-6/2016. 

 

Projekty z výzvy MŠMT č. 56 a 57 

Pro období 01. 09. 2015 - 31. 12. 2015 byly naší škole schváleny projekty „Kvalitní 

učitelé - kvalitní žáci“ a „Nové metody ve výuce cizích jazyků“ v rámci kterých se 

uskutečnily zahraniční jazykové kurzy pro učitele i žáky, realizovali jsme čtenářské dílny 

ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti a podpořili rozvoj komunikačních dovedností učitelů 

cizích jazyků a žáků formou blended learningu. 

Kvalitní učitelé – kvalitní žáci (výzva č. 56)  

Klíčové aktivity: 

KA 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti 

Cílem této klíčové aktivity je zavedení Čtenářské dílny jako prostředku ke zvýšení zájmu 

o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Realizovali jsme 4 čtenářské dílny, 

které byly pro žáky přínosem, navíc se značně obohatil knižní fond školy.     

KA 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

Cílem této klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních 

a středních školách. V rámci KA 2 vyjelo 5 vyučujících německého a anglického jazyka 

na krátkodobý intenzivní kurz do Hamburku (SRN) a Dublinu (Irsko). 

KA 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Cílem této klíčové aktivity je zlepšení kompetence žáků a prohloubení jejich znalostí 

o zemích EU a ESVO. V rámci KA 4 vyjely 2 skupiny žáků na krátkodobý jazykově-

vzdělávací pobyt do Berlína a Londýna, kde absolvovali jazykovou výuku a seznámili se 

s významnými reáliemi daných míst.  

 

Nové metody ve výuce cizích jazyků (výzva č. 57) 

Klíčové aktivity: 

KA 3 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů 

v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu 

Cílem této klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních 

dovedností učitelů formou blended learningu na základě posloupnosti fází poslech – 

mluvení – čtení – psaní. Metoda byla podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem. 

Zapojilo se 5 pedagogů – 2 se zapojili do v oblasti anglického jazyka, 3 v oblasti 

německého jazyka.  

KA 4 – Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností žáků 

v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu 

Cílem této klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních 

dovedností žáků formou blended learningu na základě posloupnosti fází poslech – mluvení 
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– čtení - psaní. Tato forma výuky byla začleněna do běžné výuky a podpořena vyučujícím 

cizího jazyka, který žákům poskytoval podporu. Zúčastnilo se celkem 60 studentů – 22 

v německém jazyce a 38 v anglickém jazyce. Byly zakoupeny dva různé výukové 

programy. Využitím těchto programů došlo k jasnému posunu v ústním projevu.  

 

 
Výzva 56 – jazykově – vzdělávací pobyt 

žáků v Anglii – Londýn 

 

 
Výzva 56 – jazykově – vzdělávací pobyt 

žáků v Německu - Berlín 

 

 
Výzva 56 – jazykový kurz pro pedagogy 

v Německu - Hamburg 
 

 
Výzva 56 – jazykový kurz pro pedagogy 

v Irsku - Dublin

 

Dotace z MŠMT program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol a studentů vyšší odborných škol a konzervatoří“ na období leden –

 červen a září – prosinec. 

Z tohoto programu byly financovány náklady žáků splňujících podmínky programu 

za cestovné a školní potřeby a mzdové náklady realizátora aktivit pro tyto žáky.  
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14. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI  

 

Škola má uzavřené smlouvy s provozními pracovišti pro vykonávání odborného výcviku 

v oborech kuchař – číšník, provoz společného stravování, cukrář, cukrářské práce, pekař, 

pekařské práce, kadeřník. (Seznam pracovišť byl poslán v červenci 2016).  

Dále škola spolupracuje v zahraničí s hotelem IFA Schöneck, v němž plnoletí žáci 

vykonávají třítýdenní praxi. 

V rámci projektu Erasmus plus spolupracuje škola se střední školou v Galantě – naši žáci 

oboru cukrář se účastnili dvakrát 14 denní praxe na pracovišti OV cukrář v Galantě.  

Obnovili jsme spolupráci s firmou ERIN Karlovy Vary, která šije pro žáky stravovacích 

oborů jednotné stejnokroje.   

Škola pravidelně spolupracuje i s níže uvedenými organizacemi: 

 

Spojená škola Šala – SR       výměny žáků 

2. ZŠ, 5. ZŠ, 8. ZŠ Sokolov, ZŠ Březová, 1. ZŠ Cheb, ZŠ Kynšperk  výměny žáků 

Karlovarský kraj a KÚ KK     

Město a MěÚ Sokolov 

Město a MěÚ Kynšperk nad Ohří 

Město MěÚ Březová 

PPP Sokolov   

SPC Karlovy Vary, Sokolov, Mariánské Lázně a Plzeň 

Policie ČR Sokolov a Kynšperk 

Úřady práce v Sokolově a Karlových Varech 

Sokolovská uhelná, a.s. právní nástupce 

Nemocnice Sokolov 

Globus, Penny, Albert, Tesco, Lidl 

Sociální služby Sokolov a Kynšperk 

Knihovny Sokolov a Karlovy Vary 

MěKS Sokolov a Kynšperk 

Gastronomické provozy Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně 

Občanské sdružení Život dětem, Bílá pastelka, Světlušky 

Baník Sokolov 

Zoologická zahrada Plzeň 

FA Schwarzkopf, FA Wella 

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

Statek Bernard Královské Poříčí 

Lázně Františkovy Lázně, a.s. 

K+C Dřevoprodej Karlovy Vary 

LB nábytek s.r.o. Svatava, 

Zeelandia Plzeň 

Sokolovský deník 

Karlovarské noviny 

Sokolovský Patriot 

Fyzické osoby (individuálně). Ve škole není zřízena odborová organizace. 
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15. ZHODNOCENÍ MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI NA DOMOVĚ 

MLÁDEŽE 

 

Školní rok 2015/16 byl pro nás z pohledu naplněnosti žáků na domově mládeže úspěšným 

školním rokem. Mezi pracovníky a žáky vládla velmi pozitivní pracovní atmosféra. Plný 

stav ubytovaných pro nás znamenal optimální složení počtu pedagogů, rozvrhu služeb 

a nabídl nám také další čas určený k individuální práci i volnočasovým aktivitám.  

Školní rok jsme zahájili informační schůzkou a školením BOZP žáků. Na začátku školního 

roku byla výchovná práce zaměřená především na žáky prvních ročníků a jejich adaptaci. 

Mládež v tomto věku prochází nelehkým životním obdobím, změna školy, částečná odluka 

od rodiny apod. Specifickou skupinu na DM již několik let tvoří žáci, kteří se věnují 

výkonnostním sportům. Přístup k nim vyžaduje úpravu denního režimu. 

V průběhu celého školního roku jsme se řídili naplánovaným programem a úkoly 

z měsíčních plánů. Součástí měsíčních plánů byly také různé znalostní testy, návštěva kina, 

divadelního představení, návštěva knihovny, výstav. Zorganizovali jsme besedy s Policií 

ČR, s panem Nigrinem ze společnosti Eko-Kom, ukázky kosmetických dovedností paní 

Dolívkové a zajímavou přednáškou o přátelství, lásce a sexu s panem Pospíšilem. Dále 

byla organizována pod vedením zkušených vychovatelek řada programů k účelnému 

využití volného času na domově mládeže. Na pravidelných měsíčních schůzkách, byli žáci 

seznamováni s nabídkou pestré zájmové činnosti, vždy s pranostikou v daném měsíci 

a významnými dny. S přípravou programové nabídky nám též velice pomohla naše noční 

asistentka paní Rabinová, která připravovala nejedny kreativní náměty. Také jsme se 

snažili formovat ekologicky správný vztah žáků k přírodě, ke všemu co s přírodou souvisí 

a znát jejich názor. Důležité je, že jsme se zapojili do třídění odpadu, charitativní sbírky 

plastových víček.  

Cílem výchovy DM mimo vyučování bylo rozvíjet klíčové kompetence žáka, jeho 

vědomosti, dovednosti, potřeby, zájmy a postoje. Snahou vychovatelek bylo uplatňovat 

v kontaktu s žáky metody práce – vlastní výchovu 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 aktivnímu trávení volného času a výchova občanská. Dále 

výchovná péče směřovala k dodržování pořádku a čistoty na pokojích ubytovaných žáků, 

byla v nich pěstována zodpovědnost za svěřený majetek. 

Prioritou v oblasti vzdělávání je vytváření kvalitního prostředí pro pravidelnou přípravu 

na vyučování s možností využívání studovny. Na DM je žákům k dispozici 6 počítačů 

s přístupem na internet. Počítače jsou prakticky neustále využívány. Žáci mají také 

na pokojích možnost připojení na Wi-Fi. Vnitřní řád jednoznačně vymezuje dobu určenou 

ke studiu, která musí být dodržována. Žákům je také umožněna a stanovena individuální 

studijní doba. 

Během školního roku jsme se potýkaly se školními problémy, jakými jsou záškoláctví, 

pozdní návraty z vycházek, nepořádek na pokojích, kouření, krádeže mezi žáky. 

Namátkově, ale velmi často jsme prováděly dechové zkoušky na přítomnost alkoholu 

v dechu Alkatestrem. Nikdo ze žáků nevykazoval pozitivní výsledek testu, což považujeme 

za velký úspěch. Byly uděleny pouze 2 ředitelské důtky, zato 36 pochval vychovatele DM. 
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Počet udělených pochval odpovídal ochotě a vstřícnosti žáků, jejich iniciativě a snažení.  

Pro volnočasové aktivity DM využívá stolní tenis, mini-fotbálek, kulečník, elektronické 

šipky, prostory školní zahrady a areál sportoviště Bohemia. K dalšímu individuálnímu 

sportování jsou k dispozici tenisové rakety, badminton, líný tenis, fotbalové, basketbalové 

a volejbalové míče.  

V době osobního volna je možné využívat široké nabídky zařízení města – bazén, 

skateboardové rampy, horolezeckou stěnu, dráhy na in-line brusle, kino, divadlo, fittnes 

Ural. Sportovní centra nabízí celou řadu nových aktivit (spinning, squash, ricochet, fitbox, 

bowling, skupinové posilovací cvičení, powerjoga aj.). Ve vychovatelně je k dispozici 

mnoho společenských her (šachy, dáma, poker, mlýn, aktivity,  scrable, člověče nezlob se, 

dostihy a sázky, monopoly, karetní hry). 

V rámci naší pravidelné výchovné činnosti nabízíme žákům rozmanité pracovní činnosti - 

výtvarné (enkaustika, tvoření z drátků, korálků, technika fimo,batika, malování na kameny, 

ulity a různé přírodní materiály, origami, kusudama, quiling apod.) a pracovní (péče 

o květiny, přesazování, úklid na školní zahradě). 

V letošním školním roce velmi dobře pracovala i rada domova mládeže, která se aktivně 

podílela na organizaci akcí. Dokonce i bývalí žáci DM několikrát pro stávající žáky 

pořádali, tolik oblíbenou zábavnou show Partička. Žáci společně s vychovatelkami 

hodnotili jednotlivé akce, řešili problémy související s chováním, dodržováním řádu 

domova mládeže, s provozem kuchyně a stravování a také podávali návrhy na případnou 

další činnost. Zabývali se také vzájemnými vztahy v rámci domova mládeže. Ve většině 

případu žáci dokázali i navrhnout rozumné řešení. 

Během celého školního roku došlo ke změnám ve výzdobě a hlavně vybavení domova 

mládeže. O prázdninách byly vymalovány všechny pokoje žáků. Během školního roku 

byly pokoje vybaveny novými odkládacími šatními stěnami, novými válendami 

odpovídajícími věku žáků, závěsy a záclonami, dekami a povlečením. Každé patro bylo 

sladěno do jedné barvy a pokoje tím velice ožily. Na patrech chlapců a dívek došlo 

k výměně spojovacích dveří. Vychovatelny se modernizovaly výměnou nábytku 

a dekorativního textilu. 

Rády bychom vyzdvihly spolupráci s UOV oboru truhlář, kteří nám velice pomohli 

s opravami staršího nábytku. Vyrobili ostění za postele na pokoje, poličky do kuchyňky, 

dále pak pomohli s opravami starších válend a skříní ve vychovatelně i v pokojích žáků. 

 

Veškeré pracovní a zábavné aktivity byly pravidelně propagovány na webových stránkách 

naší školy a dokumentovány v kronice DM. 
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