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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  

MěP  městská policie 

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 

THP  technicko-hospodářský pracovník 

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 

 

Název školy:  Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Žákovská 716, Sokolov 

Vznik:   1. 1. 2007 

Sídlo školy:  Žákovská 716, 356 01 Sokolov 

   IČO   75059151 

   DIČ   CZ 75059151 

   IZO   151012997 

   REDIZO  651012988 

 

   e-mail  skola@zivnostenska-sokolov.cz 

   web stránky www.zivnostenska-sokolov.cz 

   datová schránka právnické osoby zapsané v OR:   u3fk84r 

   Tel/fax  +420 352 622 765 

 

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

 

Zřizovatel:   Karlovarský kraj 

   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  

 

Statutární orgán: Mgr. Ilona Medunová – ředitelka 

 

Škola poskytuje žákům: a) střední vzdělání s maturitním vysvědčením 

b) střední vzdělání s výučním listem 

 

Ve školním roce 2016/2017 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  

 

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. Tereza Petrovičová 

Vychovatelka  pověřená vedením      Jaroslava Uherová 

Vedoucí ekonomického úseku     Hana Babická 

Vedoucí správy majetku       Bc. Zuzana Hladká 

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/
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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 ulice K. H. Borovského. Bývalé 

domovy mládeže v Kynšperku nad Ohří a v Kraslicích slouží k ubytování veřejnosti. 

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

 

Spádovost školy: 

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

 

Školská rada:  

Školská rada při SŠŽ Sokolov byla založena dne 26. 9. 2007. V níže uvedeném složení započala 

funkční období tří let od 9. 1. 2017. Volby do pedagogické a žákovské (rodičovské) kurie se 

konaly ve dnech 14. a 15. 11. 2016. 

Složení Školské rady: 

Předsedkyně:  Mgr. Kamila Michtová - pedagogická kurie  

Členové:  Mgr. Lada Friedrichová - pedagogická kurie  

   Lenka Hálová   - žákovská kurie 

   Nicole Juriková  - žákovská kurie 

   Mgr. Petr Kubis   - jmenován zřizovatelem 

   Renata Oulehlová  - jmenována zřizovatelem 

 

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

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

 

Při SŠŽ Sokolov existuje Spolek přátel Střední školy živnostenské Sokolov, IČ 22670866 

se sídlem Žákovská 716, Sokolov, jehož předsedou je Mgr. Dagmar Vaďurová. 

 

Stručný popis školy: 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace vznikla dne 1. 1. 2007 a je jednou 

z největších škol v Karlovarském kraji. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu celkem 

673 žáků. 

Od 1. 9. 2013 vyučuje škola teoretickou výuku ve dvou školních budovách v Sokolově a to 

v Žákovské ulici č. p. 716, která je vedena zároveň jako sídlo organizace, a v budově v ulici 

Komenského č. p. 759, která je odloučeným pracovištěm teoretické výuky.  

Do 1. 9. 2013 probíhala teoretická výuka také v Kynšperku nad Ohří. Zde byla výuka ukončena 

v rámci optimalizace využití školních budov a z důvodu lepší dostupnosti teoretická výuka 

pro žáky byla převedena do obou školních budov v Sokolově. Školní budova v Kynšperku nad 

Ohří byla následně prodána městu Kynšperk nad Ohří a v této budově máme pronajaty prostory 

pro odloučené pracoviště odborného výcviku oborů Truhlář a Dřevařská výroba. 

Další odloučená pracovišti odborných výcviků se nachází v Sokolově v ulicích: Heyrovského 

(obory Kadeřník, Kosmetičky), Tovární (obory Cukrář, Pekař, Aranžér a 1. ročník oboru 

Kadeřník), Karla Havlíčka Borovského (obory Číšník, Servírka, Kuchař), v Kynšperku 
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nad Ohří ve Školní ul. (obory Truhlář, Číšník, Servírka, Kuchař) a v Kraslicích v ulici 

Kpt. Jaroše (obory Číšník, Servírka, Kuchař).  

Škola dále provozuje domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, v Kynšperku 

nad Ohří a v Kraslicích. 

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

pro veřejnost. 

 

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, v Kynšperku nad Ohří a v Kraslicích. Žáci z vyšších ročníků 

navštěvují praktické vyučování i v obchodních řetězcích a v reálných provozech soukromého 

sektoru. 
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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 

11 12 15 12 50 

6941L04 Kosmetička 12 16 15 16 59 

Celkem 23 28 30 28 109 

Obory zakončené výučním listem 

6652H01 Aranžér 11 13 14 - 38 

2954H01 Cukrář 23 23 27 - 73 

6551H01 Kuchař – číšník 15 8 14 - 37 

6551H01 Číšník-servírka 9 11 7 - 27 

6551H01 Kuchař 12 17 7 - 36 

6951H01 Kadeřník 35 32 45 - 112 

6651H01 Prodavač 0 0 0 - 0 

3356H01 Truhlář 8 4 4 - 16 

2953H01 Pekař 5 4 0 - 9 

6551E02 
Provoz společného 

stravování 
18 17 - - 35 

3357E01 Zpracování dřeva 2 5 1 - 8 

2951E02 Pekařské práce 11 7 - - 18 

2951E01 Cukrářské práce 15 9 6 - 30 

Celkem 164 150 125 - 439 

Nástavbové studium – denní forma studia 

6441L51 Podnikání 19 17 - - 36 

6941L52 Vlasová kosmetika 12 - - - 12 

Celkem 31 17 - - 48 

Denní studium celkem 218 195 155 28 590 

Nástavbové studium – dálková forma studia 

6441L51 Podnikání 31 17 29 - 77 

Celkem k 30. 9. 2016 249 212 184 - 673 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

V SŠŽ Sokolov pracovalo ve školním roce 2016/2017 celkem 97 zaměstnanců. 

Během tohoto školního roku bylo uzavřeno 6 pracovních smluv s novými zaměstnanci 

a pracovní poměr byl ukončen s 10 zaměstnanci.  

 

Počet zaměstnanců 

Celkový stav zaměstnanců 

k 31. 8. 2016 

Průměrný přepočtený  

k 31. 8. 2016 

104 101,771 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

74 71,329 

Celkový stav zaměstnanců 

k 31. 8. 2017 

Průměrný přepočtený  

k 31. 8. 2017 

97 93,710 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

67 64,623 

 

Věková struktura k 31. 8. 2017 

Věk Počet zaměstnanců 

do 30 4 

31 – 40  9 

41 – 50  38 

51 – 60 37 

nad 61 9 

 

Vzdělanost 

Základní 4 

Střední odborné 12 

Úplné střední odborné a všeobecné 47 

Vysokoškolské (bakalářské) 6 

Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 28 

 

Počty zaměstnanců k 31. 8. 2016 k 31. 8. 2017 

Počet zaměstnanců, z toho: Přepočtený Fyzický Přepočtený Fyzický 

Učitelé 32,471 33 29,522 33 

Ředitelka + zástupce  4 4 4 4 

Učitelé odborných výcviků 27,058 28 23,5 24 

Vychovatelé 3 3 2,316 2 

Asistenti pedagoga 4,800 6 5,284 5 

Celkem 71,329 74 64,622 67 
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Ostatní THP 9.2 9 8,75 9 

Dělníci 18,052 18 17,337 18 

Obchodně provozní 

pracovníci 

3,19 3 3 3 

Celkem 30,442 30 29,087 30 

     

Celkový počet zaměstnanců 101,771 104 93,709 97 

 

Kvalifikovanost a nekvalifikovanost pedagogických pracovníků  

(fyzický stav) 

Počty zaměstnanců k 31. 8. 2016 k 31. 8. 2017 

 Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Učitelé 27 6 25 5 

Ředitelka + zástupci 4 0 4 0 

Učitelé odborných 

výcviků 

28 0 23 0 

Asistenti pedagoga 6 0 5 0 

Vychovatelé 3 0 3 0 

Celkem 68 6 67 5 
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4. Přijímací řízení na školní rok 2017/2018 

 

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

Do všech maturitních oborů se v letošním školním roce konala v prvním kole přijímacího řízení 

jednotná přijímací zkouška připravená Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT 

(didaktický test z českého jazyka a literatury a matematiky). Uchazeči mohli jednotnou zkoušku 

konat dvakrát a to na každé ze škol, na kterou se hlásili. Do výsledku přijímacího řízení se 

zohledňoval pouze lepší z obou výsledků. V dalších kolech přijímacího řízení připravili 

přijímací testy naši pedagogové. 

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

podle pořadí prospěchu ze základní školy. 

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 2017/18 

 

a) Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou 

72-41-M/01 Informační služby       17 žáků 

69-41-L/01 Kosmetické služby       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 

33-56-H/01 Truhlář        15 žáků 

65-51-E/02 Práce ve stravování       15 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 Informační služby      23  14 

69-41-L/ 01 Kosmetické služby     23  10 

b) Obory vzdělávání zakončené výučním listem Přihlášeno Odevzdáno ZL 

29-54-H/01 Cukrář       43    27 

65-51-H/01 Kuchař-číšník      29  18 

65-51-H/01 Kuchař       38  15 

65-51-H/01 Číšník-servírka     18    9 

66-51-H/01 Prodavač        6    0 

66-52-H/01 Aranžér      33  20 

69-51-H/01 Kadeřník      66  33 

33-56-H/01 Truhlář      18  15 

65-51-E/02  Práce ve stravování     19  12 

33-57-E/01 Zpracování dřeva       6    1 

29-53-H/01 Pekař       13    4 

29-51-E/01 Potravinářská výroba – cukrářské práce  11    9 

29-51-E/02 Potravinářské práce – pekařské práce  11    4 

c) Nástavbové studium: denní forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno ZL 

64-41-L/51  Podnikání      24  neodevzdávají  

69-41-L/52  Vlasová kosmetika     24 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 

– čtyři pro učební obory a tři pro obory maturitní. I v letošním školním roce se projevil fakt, 

že přestože byl v prvním kole přihlášen velký počet uchazečů, ne všichni přijatí odevzdali 

zápisový lístek. Je to dáno tím, že uchazeč si v prvním kole může podat přihlášku na dvě školy 

či dva obory a po přijetí si vybírá jeden z nich. 

Stejně jako v předchozích letech se nám nepodařilo naplnit a otevřít obor Prodavač, proto 

ředitelka školy rozhodla v příštím školním roce tento obor již nenabízet. Oproti loňskému 

školnímu roku, kdy neměli uchazeči velký zájem o dřevozpracující obory, byl obor truhlář plně 

naplněn již v prvním kole přijímacího řízení. 

 

 

Celkem bylo v přijímacím řízení přijato: 191 uchazečů denní formy studia 

  38 uchazečů denního nástavbového studia 

  20 uchazečů dálkové formy studia. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 

 

A) Výsledky prospěchu a chování 

 

a) Chování 

 

Školní rok 2016/2017 Školní rok 2015/2016 

Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Počet žáků 106 36 391 109 35 450 

Počet 

zameškaných 

hodin 

10188 2592 29381 14026 2860 36138 

Průměr na 

žáka 
96,11 72 75,2 128,67 81,71 80,3 

Počet 

neomluvených 

hodin 

467 52 1464 385 77 2395 

Průměr na 

žáka 
4,41 1,44 3,7 3,53 2,2 5,3 

2. stupeň 

z chování 
5 1 12 3 2 25 

3. stupeň 

z chování 
4 1 24 9 0 32 

Důtka ŘŠ 0 0 21 4 1 50 

Důtka TU 5 2 36 11 5 64 

Důtka učitele 

OV 
0 0 14 0 0 8 

Pochvala ŘŠ 5 2 58 17 10 52 

Podmíněné 

vyloučení 
2 0 20 10 2 41 

Vyloučení 0 0 0 0 0 0 

Z porovnání obou školních roků je vidět zlepšení průměrné docházky u všech oborů. Zároveň 

je viditelný pokles absence neomluvené u učebních oborů. Bylo uděleno méně důtek ředitelky 

školy a třídního učitele, ale došlo k nárůstu důtek učitele OV. U učebních oborů bylo uděleno 

o 50% méně podmíněných vyloučení. 

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 na mimoškolních aktivitách. 
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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 0 14 2 1 2,58 0 Ing. Váňová 

1.K-TR 0 17 4 0 2,49 2 Ing. Jarošová 

1.AR-KU 1 18 5 4 2,39 2 Mgr. Vaďurová 

1.CU-PEK 0 15 5 4 2,93 3 Mgr. Pešlová 

1.CUP-

PEP 
1 19 2 1 2,58 0 Bc. Dvorská 

1.KČ-ČS 1 17 6 6 2,83 2 Bc. Vidláková 

1. PSS-ZD 1 5 2 2 2,77 2 Mgr. Štojdlová 

celkem: 4 105 26 18 2,65 11  

Studijní obory: 

1.KIS-KOS 2 16 5 0 2,32 2 Ing. Křížová 

celkem: 2 16 5 0 2,32 2  

Nástavbové studium 

1.P-VLK 0 14 4 0 2,31 2 
Mgr. 

Michalčáková 

celkem: 0 14 4 0 2,31 2  

1. ročníky 

celkem 
6 135 35 18 2,43 15 
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2. ročníky 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

2. AR-KU 1 15 6 0 2,55 1 Mgr. Michtová 

2.CU-PEK 6 18 1 0 2,23 1 Mgr. Pešlová 

2.CUP-PEP-3.CU 0 7 0 0 2,85 2 Bc. Dvorská 

2. K 0 12 2 1 2,51 0 Mgr. Friedrichová 

2. KČ-ČS 1 18 2 0 2,87 2 Bc. Vidláková 

2.K-TR 1 14 0 1 2,39 2 Ing. Jarošová 

2. PSS 0 5 0 0 3,28 0 p. Louda 

2.PSS-ZD spec. 0 5 0 0 2,58 0 Mgr. Michtová 

celkem: 9 194 11 2 2,66 8  

Studijní obory: 

2. KIS-KOS 1 15 9 0 2,39 3 Mgr. Vebrová 

celkem: 1 15 9 0 2,39 3  

Nástavbové studium: 

2. P 0 7 4 0 2,95 0 Ing. Klímová 

celkem: 0 7 4 0 2,65 0  

2. ročníky 

celkem 
10 216 24 2 2,57 11  

 

3. ročníky 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

3. AR-KU 0 6 5 3 3,3 1 Mgr. Grafnetter 

3. CU 0 3 3 1 3,28 0 Ing. Provázková 

3. K 0 3 1 0 2,94 0 Ing. Váňová 

3. KČ-ČS 0 3 6 6 3,93 4 Ing. Provázková 

3. K-TR-ZD 0 5 3 0 2,59 0 Mgr. Šporek 

celkem: 0 20 18 10 3,2 5  

Studijní obory: 

3. KIS - KOS 2 15 10 2 2,26 5 p. Kubátová 

celkem: 2 15 10 2 2,26 5  

3. ročníky 

celkem 
2 35 28 12 2,73 10  
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4. ročníky 

Třída Prospělo 

s vyznam. 

Prospělo Neprospělo Nehodnocen

o 

Průměr Opakují 

ročník 

Třídní učitel 

4. KIS - KOS 0 22 5 0 2,65 2 Mgr. 

Havlenová 

4. ročníky 

celkem 

0 22 5 0 2,65 2  

 

Denní 

studium 

celkem 

18 408 92 32 2,6 38  

 

 

Porovnání studijních výsledků denního studia se školním rokem 2015/2016 

 

Školní rok 2016/2017 2015/2016 

Počet žáků 533 599 

Prospělo s vyznamenáním 18 23 

Prospělo 408 386 

Neprospělo 92 83 

Nehodnoceno 32 107 

Celkový průměrný prospěch 2,6 2,73 

 

Dálková forma vzdělávání – nástavbové studium 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr Třídní učitel 

1. PDS 0 5 8 8 2,9 
Mgr. 

Sandnerová 

2. PDS 2 8 2 2 2,1 Mgr. Malá 

3. PDS 0 15 1 1 2,63 Mgr. Bažantová 

       

Dálkové 

studium 

celkem 

2 28 11 11 2,54  
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Porovnání studijních výsledků dálkového studia se školním rokem 2015/2016 

 

Školní rok 2016/2017 2015/2016 

Počet žáků 41 49 

Prospělo s vyznamenáním 2 3 

Prospělo 28 43 

Neprospělo 11 2 

Nehodnoceno 11 1 

Celkový průměrný prospěch 2,54 2,27 

 

V letošním školním roce došlo k  zhoršení studijních výsledků žáků dálkového studia. Prospělo 

z celkového počtu 28 žáků, 11 žáků neprospělo a 11 bylo nehodnoceno. 
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B) Výsledky maturitních zkoušek po řádném termínu a 1. opravném termínu 

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo v maturitních třídách na konci 2. pololetí celkem 62 žáků, 

k maturitní zkoušce bylo připuštěno pouze 50 z nich, 12 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 2017. 

 

Třída 2. P 
4. KIS-KOS 

3. PDS Celkem 
4. KIS 4. KOS 

Počet žáků ve třídě 14 11 16 21 62 

Připuštěno k MZ jaro 2017 11 9 10 18 48 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 1 0 1 

Prospělo  3 6 3 4 16 

Neprospělo 7 3 6 12 28 

Nekonalo-Omluveno 0 0 0 2 2 

      

Připuštěno k MZ podzim 2017 0 1 2 1 4 

Opakujících z jara 2017 7 3 6 12 28 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 0 0 0 

Prospělo  1 1 4 1 7 

Neprospělo či nekonalo a 

neomluveno 
6 3 3 8 21 

Nekonalo – Omluveno 0 0 1 4 4 

 

Celková statistika za školu 

Třída 2. P 
4. KIS - KOS 

3. PDS Celkem 
4. KIS 4. KOS 

Počet maturantů v obou 

termínech  
11 10 12 19 52 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 1 0 1 

Prospělo  4 7 7 5 23 

Neprospělo 7 3 3/*1 10/**3/***1 28 

Prospělo (PV, P) v % 36,36 70 66,67 26,32 46,15 

Neprospělo v % 63,64 30 33,33 73,68 53,85 

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

**3 žákyně 3. PDS omluveny z písemné části OMZ (zatím neprospěla).  

***1 žákyně 3. PDS omluvena u z ústní části OMZ (v PP neuspěla, tj. zatím neprospěla). 
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Porovnání výsledků maturitních zkoušek se školním rokem 2015/2016  

Maturitní zkoušku konalo celkem 52 žáků – vloni 41. K maturitní zkoušce nepostoupilo ani 

po opravných zkouškách 10 žáků (16,1 %), v loňském roce 7 žáků (17 %). Nejvyšší počet žáků 

nepřipuštěných k maturitní zkoušce byl letos u oboru Kosmetické služby (celkem 4 žákyně, 

z toho 3 žákyně na naši školu přešly ze zrušené soukromé Střední odborné školy obchodu, 

provozu hotelů a SOU s.r.o. Karlovy Vary). 

S vyznamenáním prospěla jedna žákyně – vloni žádný žák, prospělo 23 žáků (44,23  %) – vloni 

26 (63,42 %), neprospělo 28 (53,85 %, z toho 4 žáci se z některé části maturitní zkoušky 

omluvili a 2 se k opravné zkoušce nepřihlásili, tedy zatím neprospěli) – vloni 15 (36,58 %). 

V letošním školním roce značně poklesla úspěšnost u žáků dálkového nástavbového studia 

oboru Podnikání (ze 63,63 % na 26,32 %). Tento pokles byl dán převážně tím, že si téměř 

v pololetí 3. ročníku 8 žáků z celkového počtu 19 (tj. 42 %) vybralo jako volitelný maturitní 

předmět matematiku před cizím jazykem, přičemž ještě na začátku 3. ročníku o této volbě 

uvažovali pouze 3 žáci.  Ani po opravném termínu žádný z nich nesložil zkoušku z matematiky 

úspěšně, což odpovídá i jejich studijním výsledkům v průběhu studia. O nabízený přípravný 

seminář k maturitní zkoušce zájem neprojevili. 

Výsledky ostatních oborů jsou přibližně na stejné úrovni jako v minulém školním roce. 
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C) Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2016/2017 

 

a) Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu – červen 2017 

 

Ve školním roce 2016/2017 bylo v končícím ročníku dvouletých a tříletých oborů ukončených 

závěrečnou zkouškou celkem 125 žáků. Všechny obory konaly zkoušky dle jednotného zadání 

závěrečných zkoušek. Poprvé konali závěrečné zkoušky žáci oboru potravinářská výroba. 

 

Obor celkem 

v oboru 

připuštěni 

k ZZ a 

opravné 

ZZ 

prospělo prospělo 

s 

vyzname

náním 

neprospě-

lo 

nepřipu-

štěni 

k ZZ 

Kuchař 4 0 0 0 0 4 

Kuchař - číšník 9 3 3 0 0 6 

Číšník - servírka 5 1+1 0+1 0 1 oml. 4 

Kadeřník 40 30+1 21+1 6 3 10 

Aranžér 14 7+1 5+1 1 1 oml. 7 

Cukrář 23 17+1 13+1 2 2 6 

Truhlář 4 2 1 1 0 2 

Práce 

ve stravování  

12 7+1 5+1 1 1 5 

Potravinářské 

práce 

8 7 6 0 1 1 

Potravinářská 

výroba 

5 5 2 3 0 0 

Dřevařská 

výroba 

1 1 1 0 0 0 

Celkem 125 80 + 5 

OZ 

57+5 OZ 14 7+2 oml. 45 

 

K závěrečným zkouškám bylo v červnovém termínu připuštěno 80 žáků z celkového počtu 

125 žáků, 45 žáků nebylo připuštěno.  To je oproti minulému školnímu roku, kdy nebylo 

připuštěno 27,66 % žáků, nárůst na 36 %.  

Prospěch závěrečných zkoušek v řádném termínu: celkově prospělo v loňském roce 98 

žáků, z toho 17 žáků prospělo s vyznamenáním, tzn. celkově prospělo 96 % žáků, 

s vyznamenáním 16,6 %. V letošním roce celkově prospělo 71 žáků, z toho s vyznamenáním 

14 žáků, což znamená, že 88,75 % prospělo, z toho 17,5 % s vyznamenáním.  

 

Opravnou zkoušku konalo 5 žáků, všichni prospěli. 
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b) Výsledky závěrečných zkoušek v náhradním termínu a v termínu pro 1. OZ září 2017 

obor náhradní 

termín 

opravný 

termín 

prospělo prospělo 

s vyzname

náním 

neprospělo 

 

Kuchař 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Kuchař-číšník 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Číšník -servírka 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

Kadeřník 

 

7 

 

3 

 

10 

 

0 

 

0 

 

Aranžér 

 

6 

 

0 

 

5 

 

0 

 

1 

 

Cukrář 

 

3 

 

2 

 

3 

 

0 

 

2 

Provoz spol. 

stravování 

 

5 

 

1 

 

3 

 

0 

 

3 

Potravinářské 

práce 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Celkem 

 

27 

 

7 

 

26 

 

0 

 

8 

 

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

34 žáků, z toho pro 7 žáků to byl první opravný termín. Z celkového počtu 34 žáků prospělo 26 

žáků, což představuje 76,5 % úspěšnosti, a neprospělo 8 žáků, což je 23,5 % žáků. Tito žáci 

mají možnost konat ZZ ještě v dalším opravném termínu. 

 

c) Statistika za celou školu - souhrnné výsledky závěrečných zkoušek po řádném, 

opravném i náhradním termínu  

 

Obor celkem 

v oboru 

připuštěni 

k ZZ a 

opravné 

ZZ 

prospělo prospělo s 

vyznamenán

ím 

nepro-

spělo 

nepři-

puštěni 

k ZZ 

Kuchař 4 1 1 0 0 3 

Kuchař - číšník 9 5 4 0 1 4 

Číšník - 

servírka 

5 3+1 3+1 0 1 2 

Kadeřník 40 37+1 28+1 6 3 3 

Aranžér 14 12+1 9+1 1 1 2 

Cukrář 23 20+1 16+1 2 2 3 
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Truhlář 4 2 1 1 0 2 

Práce 

ve stravování  

12 12+1 8+1 1 3 0 

Potravinářské 

práce 

8 8 7 0 1 0 

Potravinářská 

výroba 

5 5 2 3 0 0 

Dřevařská 

výroba 

1 1 1 0 0 0 

Celkem 125 106 + 5 

OZ 

80+5 OZ 14 12 19 

 

Z celkového počtu 125 žáků bylo k ZZ připuštěno ve školním roce 2016/2017 106 žáků. 

Prospělo celkem 80,  což je 75,47 %, z toho 14 s vyznamenáním, což je 13,2 %. Celkově tedy 

prospělo 88,67 % žáků z celkového počtu žáků, kteří ukončili vzdělávání v roce 2016/2017.  

Neprospělo 12 žáků, což je 11,4 %, nepřipuštěno ke zkouškám bylo 19 žáků z ročníků, tedy 

15,2 %.  

Opravné zkoušky konalo 5 žáků, kteří ukončili vzdělání již v roce 2015/2016, všichni složili 

zkoušku úspěšně. 

 

Vyhodnocení testování maturitní trénink 

Maturitní trénink je připraven v souladu s požadavky maturitních testů, ve kterém žáci ihned 

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

mohou seznámit s jednotlivými typy úloh, formou a strukturou testu. Na základě okamžitého 

vyhodnocení testu mohou zvážit volbu svých maturitních předmětů a lépe zaměřit přípravu 

k maturitní zkoušce 

V letošním školním roce jsme po zkušenostech z minulého roku opět přistoupili k testování 

ve škole, neboť někteří žáci test v domácím prostředí vůbec nevykonali (i když si jej zakoupili). 

Podzimního termínu se ve školním roce 2016/2017 zúčastnili žáci všech maturitních tříd: 

4. KIS-KOS (oba studijní obory), 2. P a 3. PDS (testy si hradili sami a konali doma). Všichni 

žáci denního studia konali test z českého jazyka a volitelného předmětu (cizí jazyk nebo 

matematika), žáci dálkového studia dle své vlastní volby.  

Podzimního testování se zúčastnilo 153 středních škol (včetně gymnázií). 

 

Předmět 

Počet 

zakoupených 

testů 

Počet 

vykonaných 

testů 

Počet 

úspěšných 

žáků 

Úspěšnost v % 

Český jazyk 61 54 20 37 % 

Anglický jazyk 36 32 21 65,6 % 

Německý jazyk 12 7 3 42,8 % 

Matematika 21 17 0 0 % 

 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci naší školy v anglickém jazyce, poté v německém jazyce, 
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následuje český jazyk a nejhorších výsledků dosáhli v matematice. 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 2016/2017 

 

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 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 rodičů pomoci dítěti 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.  
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- 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, pekař, které chtěl zatraktivnit, a jejichž absolventi chybí 

na trhu práce – na tyto obory se hlásí malý počet žáků. 

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

prospěchové stipendium u všech oborů vzdělávání na škole. 

- 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). 
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Srovnání předčasných odchodů žáků ze školy  

v letech 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 

Žáci denního studia 

Školní rok Celkem 

odešlo žáků 

Z toho přerušilo 

(vrátilo se po přerušení) 

Z toho 

přestoupilo 

na jinou školu 

Z toho 

ukončilo 

studium 

2013/2014  186 61 

(vrátilo se po přerušení 

šk. r. 2014/2015 

9 žáků) 

27 98 

2014/2015  118 43 

(vrátilo se po přerušení 

šk. r. 2015/2016 

14 žáků) 

31 44 

2015/2016  131 49 

(vrátilo se po přerušení 

šk. r. 2016/2017 

13 žáků) 

31 51 

2016/2017  120 45 

(vrátilo se po přerušení 

k 1. 9. 2017 

6 žáků) 

25 50 

 

Závěr 

Z výsledků lze říci, že ve školním roce 2016/2017 o něco málo klesl počet žáků, kteří opustili 

vzdělávání předčasně. Avšak počet těchto žáků s neukončeným vzděláváním je nadále vysoký. 

Bohužel po přerušení studia se vrací do školy zpět nízký počet žáků. Většinou ukončí nebo 

přeruší studium z existenčních důvodů – nástup do zaměstnání nebo finančně musí podporovat 

současnou rodinu, kde žijí. 

Prevence předčasných odchodů ze školy by měla být součástí Minimálního preventivního 

plánu. Je zde třeba rozdělit žáky na ty, kteří jsou přijati v rámci přijímacího řízení, a na žáky 

přestupující z jiné školy (důvody přestupů). U těchto žáků je větší riziko buď přestupu na jinou- 

další školu nebo předčasné 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 2016 / 2017 se oblast výchovného poradenství zaměřila na žáky 

s potřebou podpůrných opatření a na výchovné a vzdělávací obtíže všech žáků.  

Prevence byla zaměřena na rizikové chování v kategoriích záškoláctví, krádeží, drogové 

problematiky, patologického hráčství, sexuálních a zdravotních rizik, šikanování mezi žáky 

školy. Snahou výchovných poradkyň, metodiček prevence a všech členů pedagogického sboru 

je předcházet hrozícím sociálně patologickým jevům. V rámci projektu „Učíme se vedle sebe“ 

byli podpořeni v oblasti koheze třídního kolektivu všichni žáci prvních ročníků, s nimiž 

pravidelně pracovali lektoři koheze třídního kolektivu. 

Žáci nadaní byli podpořeni především učiteli odborného výcviku, kteří mapovali jejich 

schopnosti a dovednosti a mohli reprezentovat školu na soutěžích v odborných dovednostech 

žáků. 

Rozdělení působnosti VP a MP pro školní rok 2016 / 2017 

 

Jméno a příjmení Zařazení Působnost 

Mgr. Hana Taušnerová Výchovný poradce ul. Žákovská 

Mgr. Kamila Michtová Výchovný poradce ul. Komenského 

Ing. Alexandra Jarošová Metodik prevence ul. Žákovská 

 

Přehled akcí skupiny výchovných poradců a metodiků prevence: 

- Výchovné poradkyně organizují pravidelnou činnost žákovského parlamentu 

a podporují žákovskou samosprávu. 

- Vedou evidenci žáků s potřebou podpůrných opatření, pracují s nimi, vypracovávají 

individuální vzdělávací plány, plány pedagogické podpory a metodiky práce se žáky. 

Spolupracují s pedagogy teoretické i praktické výuky. Poskytují zpětnou vazbu 

ve vztahu – škola – žák – školské poradenské zařízení. 

- Poskytují kariérové poradenství, krizovou intervenci a konzultace. 

- Konzultační hodiny VP a MP jsou zveřejněny na webových stránkách školy 

a ve školních budovách na jejich nástěnkách. Tyto nástěnky přinášejí žákům 

i zákonným zástupcům další informace o školním poradenském pracovišti. 

- Účastní se odborných seminářů, porad a školení. S novými poznatky dále pracují 

a implementují se do své práce. 

- V případě potřeby mohou zadávat sondy, anketa a dotazníky mapující aktuální 

problematickou oblast. S výsledky dále pracují a informují třídní učitele a vedení školy. 

- Ve škole fungují na obou školních budovách „Schránky důvěry“, které jsou 

výchovnými poradkyněmi pravidelně vybírány. Závažné podněty jsou neprodleně 

řešeny s vedením školy. Další podněty jsou řešeny s pisateli, příp. s adresáty. 

- Schránka důvěry Policie České republiky je příslušníky kontrolována mni. 2 x ročně. 

- Pro žáky končících ročníků jsou organizovány besedy s pracovníky Úřadu práce 

a Krajského inspektorátu bezpečnosti práce. 

- V prosinci 2016 jsme se stali první střední školou, na které se konala branně 

bezpečnostní akce Armády České republiky nazvaná „POKOS“. 
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- Úzce spolupracujeme s Městskou policií Sokolov, především s Mgr. Hanou 

Procházkovou, preventistkou Městské policie Sokolov. Bylo otevřeno nové Preventivní 

centrum při MěP Sokolov, v jehož prostorách probíhají pravidelné preventivní akce. 

Každý měsíc je vypsána nabídka seminářů, které využíváme. Zaměřili jsme se 

na prevenci v dopravě a domácí násilí.  

Akce, kterých se žáci v rámci prevence či výchovného poradenství zúčastnili: 

- V prosinci 2016 jsme se stali první střední školou, na které se konala branně 

bezpečnostní akce Armády České republiky nazvaná „POKOS“. 

- Úzce spolupracujeme s Městskou policií Sokolov, především s Mgr. Hanou 

Procházkovou, preventistkou MěP. Bylo otevřeno nové Preventivní centrum 

při MěP Sokolov, v jehož prostorách probíhají pravidelné preventivní akce. Každý 

měsíc je vypsána nabídka seminářů, které využíváme. Zaměřili jsme se na prevenci 

v dopravě a domácí násilí. 

- Proběhly pravidelné cykly přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním 

vývoji „Dospívám…“ (v budově Žákovská a v budově Komenského). 

- Besedy pro žáky 1. ročníků 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, Den Světlušky 

Den boje proti rakovině. 

- Žáci se opakovaně podílejí na akcích na hradě Hartenberg v Hřebenech – Hartenberské 

strašení, Mikulášská nadílka. 

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

prezentaci v budově školy. 

- 1. ročníky jezdí na lyžařské kurzy (ve šk. roce 2016/2017 Kraslice, Bublava) 

a 2. ročníky na turistické kurzy (šk. rok 2016/2017 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, 

poruchy učení. 

- Žáci navštívili knihovny v Sokolově a Karlových Varech. 

- Žáci se zúčastnili projektu od DDM v Sokolově Minuta v životě – poskytování první 

pomoci, prevence kriminality, trenažér jistoty. 

- Každý rok se zúčastňujeme celorepublikového projektu „72 hodin – tří dny 

dobrovolnických aktivit. V těchto aktivitách pomáháme s úklidem, zvelebování 

prostředí okolo nás a také pomáháme starším lidem zpříjemnit jejich pobyt v domovech 

s pečovatelskou službou. 

- Žáci se zúčastnili dne Prevence v dopravě, který pořádala MP v Sokolově. 

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

- Žáci z budovy Komenského se opakovaně společně s pedagogy účastní Dne řeky Ohře 

– kde se podílejí na úklidu okolí kolem řeky a společného Dne cyklostezky. 

- Žáci se mohli dvakrát za školní rok v odpoledních hodinách setkat na workshopech 

s pracovníky o. p. s.  KOTEC a jejich svěřenci a diskutovat o drogové závislosti. Tuto 

akci pořádalo Studentské zastupitelstvo v Sokolově. 
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- Besedu s pracovníky ÚP v Sokolově „Nestůj a pojď“ pro žáky končících ročníků. Byl 

jim představen projekt zaměřený na podporu zapojení mladých lidí na trh práce. 

- 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, stížnost. 

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

připravování po výuce a úspěšní sportovci byli oceněni. 

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

které organizovala PPP v Sokolově, podílely se na organizování kulturních 

a sportovních akcí. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Studující – splnění kvalifikačních předpokladů v roce 2016/2017 

Obor Počet 

Studium pro asistenty pedagoga 2 

Učitelství VVP a OP 4 

Celkem 6 

 

Porovnání DVPP 

 2015/2016 2016/2017 

Ukončilo 

v r. 2017 

Celkem studovalo  8 5 1 

z toho:    DPS  4 0 0 

            VŠ  6 4 0 

            SŠ  - 1 1 

 

 

MŠMT akreditované kurzy v rámci DVPP 

Název Počet 

Odborné kurzy pro učitele odborného výcviku 30 

IT ve výuce jazyků 4 

Školení a semináře pro vedoucí pracovníky  7 

Školení pro vychovatele 2 

Ostatní semináře pro učitele 12 

Žáci se SVP 4 

Kariérové poradenství 3 

Studium pro školní metodiky prevence 3 

Celkem 65 

 

Ostatní kurzy v rámci DVPP 

Název Počet 

Maturitní zkoušky 3 

Školní stravování – pro učitele odborného výcviku KČ-KU 11 

Základní principy první pomoci (učitelé)  15 

Celkem 29 
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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 

a facebooku 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. 

- V rámci zajištění kvalitnějšího náboru žáků jsme uspořádali pro veřejnost třikrát dny 

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 9. regionálního veletrhu fiktivních firem 

v únoru 2017 v 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, kde si fiktivní firmy vybojovaly 

1. místo v soutěži za „Nejlepší stánek“ ze 115 fiktivních firem z 10 zemí a 2. místo 

v soutěži „Nejlepší slogan“ a slovenské Šaľe. Na všech veletrzích dosáhly naše firmy 

umístění na nejvyšších místech v jedné i 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 v 11 okresních a 5 krajských soutěžích, celkově jsme se umístili 

na 14 místě. 

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

olympiáda, Piškvorky a Celostátní matematické soutěže SOŠ a SOU, ve které se Dominik 

Bartošek v kategorii 3. ročníků učebních oborů umístil na 11. místě. 

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

jazyce a českém jazyce.  

- Žáci maturitních oborů se zúčastnili soutěže Němčinář roku a Angličtinář roku. 

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

„Peříčkové dny“ a domov mládeže sbírky „Světluška“ a „Skutečný dárek“. 

- Žáci se účastnili besed s Městskou Policií, s pracovníkem Úřadu práce 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. 
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- V průběhu školního roku jsme pořádali Den zdraví, Valentýnský den, burzu učebnic.  

- Žáci učebních oborů se zúčastnili akce „Setkání s osobnostmi“, která se konala v hotelu 

Jalta v Praze. 

- Žáci oboru Informační služby se zapojili do soutěže MK Chodov, která se týkala 

výtvarného návrhu pouliční knihovny, zúčastnili se v Krajské knihovně Karlovy Vary 

programu na podporu informačního vzdělání – Jak hledat vhodné zdroje pro svou 

závěrečnou práci. Pomáhali při akcích pořádaných Městskou knihovnou v Sokolově – 

např. „Den s Tyflocentrem“, která je věnovaná nevidomým. V rámci projektu „Planeta 

Země 3000“ navštívili představení „Brazílie“. Podíleli se na organizaci akce „Plyšák 

pro nemocné dítě“ vyhlášené Nemocnicí Sokolov. 

- Tři žákyně pracují ve studentském zastupitelstvu při MÚ Sokolov. 

- Pravidelně se účastníme opakující se akce „Strašení na hradě Hartenberg“ a „Mikulášské 

jízdy“ v Hřebenech. 

- V celorepublikovém projektu 72 hodin – vylepšení života kolem sebe a péče o přírodu 

žáci uklidili a vylepšili okolí hradu Hartenberg.  

- Již pátý rok se naše škola zúčastnila celorepublikového projektu 72 hodin dobrovolnických 

akcí – služba potřebným. Žákyně oboru kosmetička, cukrář a aranžér 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 páté.  

- Do projektu se opět zapojil obor kadeřník podpořený kosmetičkami. Aktivita nazvaná 

Proměny proběhla na pracovištích OV, kde si klienti neziskové organizace Sokolík užili 

kadeřnických a vizážistických služeb. Obor aranžér z fotodokumentace pro klienty 

zpracoval také cyklus Před/Po fotografií. 

- Žáci oboru aranžér uspořádali workshop pro klienty organizace Sokolík zaměřený 

na velikonoční výzdobu. 

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

- 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. 

- Pracoviště odborného výcviku, školní jídelna Kynšperk nad Ohří, již potřetí připravila 

pro přátele Střední školy živnostenské Sokolov posezení s občerstvením, tzv. Spřátelené 

odpoledne. Tato akce je v Kynšperku mezi občany, současnými i bývalými zaměstnanci 

školy i rodiči žáků velmi oblíbená. Na tuto akci navázala ŠJ Sokolov s tematickou 

Kavárničkou u žáků. 

- V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji 

spolupracovala škola se šesti základními školami – žáci ze ZŠ se účastnili pravidelně 

truhlářského kroužku, což se velmi kladně projevilo i na náboru žáků do dřevozpracujících 

oborů. 

- 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. Vedení školy poslalo grantovou žádost 

na Karlovarský kraj za účelem rozšíření soutěžních kategorií. 

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

- Velkým úspěchem žáků oboru aranžér byla účast na soutěži Region Plzeň 2017 - 

1. a 2. místo v kategorii Výkladní skříň, 3. místo v kategorii Komerční vitrína 

a 4. místo ve špendlení šatů a  účast na Mistrovství republiky AR junior České 

Budějovice 2016,  kde obsadili  2. místo v aranžování výkladní skříně a 3. místo 

v kresbě zátiší. 

- V rámci projektu "Enersol - prezentace žákovských prací na téma využití obnovitelných 

zdrojů" získali žáci oboru Aranžér v čele s Ing. Noskovou a p. Argmannovou 1. místo 

v krajském kole, národního kola se z důvodu neúčasti další školy již nemohli zúčastnit. 

- Žáci oboru cukrář se zúčastnili mnoha soutěží odborných dovedností: Lázeňský pohárek, 

Budějovické mlsání v Českých Budějovicích, dále se zúčastnili národní soutěže 

kuchařského a cukrářského umění Gastro Hradec - Vitana cup, kde byli zařazeni 

do stříbrného pásma. 

- Na 6. celostátní soutěži odborných škol Kouzlení z perníku v Nové Pace si žákyně oboru 

cukrářské práce vysoutěžila stříbrné pásmo v kategorii malování na perník 

- Obor pekařské práce obsadil v soutěži Cukrářské slavnosti na ISŠ na Karmeli v Mladé 

Boleslavi 1. místo v kategorii jemné kynuté těsto. 

- Žáci oboru číšník soutěžili v Domažlicích na 8. regionální soutěži ve stolování s tématem 

Strojírenský veletrh, kde obhájili 1. místo. Dále se žáci stravovacích oborů zúčastnili 

soutěže odborných dovedností Gastro Kraslice, kterou naše škola pořádala (viz níže).  

- Žákyně oboru  kosmetička se zúčastnily celostátní soutěže Mistrovství České republiky 

Koruna kreativity - Praha 2017, kde žákyně Krupeničová obsadila 1. místo a získala 

zvláštní ocenění Laureát kosmetické tvorby. 

- Žáci oboru kosmetička a kadeřník se účastnili kosmetického veletrhu Interbeauty v Praze, 

zúčastnili se také vizážistické soutěže „Střihni si film“ pořádané ve spolupráci s MFF 

JUNIORFEST a BARRANDOV STUDIOS, kde se umístily na 2. místě s účesem 

a líčením dle předlohy filmu Šakalí léta. 

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

kde obsadili 2. místo v  kategorii pánský účes a 1. místo v kategorii dámský účes. 

- Žáci obor truhlář se zúčastnili regionální soutěže „O hoblík Káji Hoblíka“ v Karlových 

Varech. 

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 a facebooku 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.  

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 kadeřník, kosmetička a číšník - 

servírka obsazují přední místa v soutěžích odborných dovedností krajských a republikových. 
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Margarita Krupeničová byla oceněna jako Laureát kosmetické tvorby 

na soutěži Koruna kreativity 2017 – Finále České republiky v Praze 

 

    
Žákyně se umístily ve svých kategoriích ve stříbrném pásmu 

Na soutěži Gastro Hradec - Vitana Cup 2017 konané v Hradci Králové 

 

    
Žáci oboru podnikání se umístili na prvním místě 

Mezinárodním veletrhu fiktivních firem konaném V Praze 
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Žáci oboru kuchař-číšník se umístili na prvním místě 

8. regionální soutěže ve stolování na téma Strojírenský veletrh konané v Domažlicích 

 

    
Žákyně se umístila ve stříbrném pásmu 

6. celostátní soutěže Kouzlení z perníku konané v Nové Pace 

 

    
Žáci se umístili na prvním místě na soutěži Gastro soutěž Kraslice 
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Žáci oboru Aranžér se umístili na prvním místě 

na soutěži Soutěž aranžérů Region 2017 konané v Plzni 

 

    
Žáci oboru Pekař se umístili na 1. místě 

na soutěži Cukrářské slavnosti Na Karmeli 2017 konané v Mladé Boleslavi 

 

    
Žáci oboru Aranžér se umístili na 1. místě  

na Krajské konferenci Karlovarského kraje projektu Enersol 2017 

a postoupili na Konferenci Enersol EU 2017 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI a jiné kontroly 

 

Na ekonomickém úseku byla provedena následující vnější kontrola: 

 

Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Karlovarského kraje  

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky se zaměřením na inventuru a inventarizaci 

majetku a závazků za období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 (provedena dne 18. - 27. 4. 2017) 

Nebyly shledány nedostatky a nebylo zjištěno žádné porušení uvedených právních 

předpisů. 

 

 

Kontrola provedená ČŠI 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují k organizaci 

a zaměřená na kontrolu organizace a průběhu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž 

se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, v jarním zkušebním období roku 2017. 

Nebylo zjištěno žádné porušení uvedených právních předpisů. 

 

Pobytová kontrola Policie ČR  

Kontrola ubytování cizinců na DM v Kraslicích, kontrola evidence a elektronického odesílání 

hlášení byla provedena dne 5. 4. 2017 

Nebyly shledány nedostatky a nebylo zjištěno žádné porušení uvedených právních 

předpisů. 

 

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 

Dne 12. 9. 2016 - kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

Školní jídelna Kraslice, Kpt. Jaroše 1843. 

Nebyly shledány nedostatky a nebylo zjištěno žádné porušení uvedených právních 

předpisů. 

 

Městský úřad Kraslice – odbor životního prostředí 

9. 8. 2017 – kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Chybělo hlášení o produkci odpadů za provozovnu OP – ŠJ Kraslice, které bylo doručeno 

do konce srpna 2017.  

Nebyly shledány nedostatky a nebylo zjištěno žádné porušení uvedených právních 

předpisů. 
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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 39 497 752 39 497 752 

z toho 
- Platy 28 313 239 27 573 460 

- OON 369 701 419339 

Limit počtu zaměstnanců 101,781 101,781 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k
az

at
el

e 

Odvody 9 725 102 9 645 905 

FKSP 424 699 424 699 

ONIV 669 011 774 208 

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 15 324 000 15 324 000 

Příspěvek na investice 0 0 

 

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 

 

Prostředky Stav k 1. 1. 2016 
Stav k 31. 

12.2016 

Peněžní fondy 

Fond odměn 749 013,42 257 763,42 

Fond rezervní 1 610 121,92 1 266 594,22 

Fond kulturních a sociálních potřeb 665 721,85 220 846,85 

Fond investic 1 151 107,43 434 744,58 
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Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

 

Obsah: 

A. Finanční vypořádání dotací 

B. Vyúčtování prostředků NIV 

C. Hospodářský výsledek 

 

A. Finanční vypořádání dotací 

 

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb., 

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) 

 

Účelový 

znak 
Ukazatel  

Poskytnuto 

k 31. 12. 

Použito 

k 31. 12. 

Vratka při 

finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 39 497 752 39 497 752 0 

z 

toho 

- Platy 28 313 239 28 313 239 0 

- OON 369 701 369 701 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 10 814 812 10 814 812 0 

33049 Podpora odborného vzdělávání 773 300 728 180 45 120 

33050 
RP na podporu školních psychologů, 

speciálních pedagogů a metodiků 
376 182 376 182 0 

33052 
Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství 
931 063 931 063 0 

33160 Projekty romské komunity 41 401 26 465 14 936 

- Neinvestiční dotace celkem 41 619 698 41 559 642 60 056 

 

B. Vyúčtování prostředků NIV 

 

Ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

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

Náklady celkem 66 696 000 67 741 671,43 914 000 2 245 129,60 

Výnosy celkem 66 696 000 67 744 478,18 1 480 000 2 513 109,78 

Hospodářský výsledek 0 2 806,75 566 000 267 980,18 

Hospodářský výsledek 

po zdanění 
0 2 806,75 566 000 267 980,18 

 

  



Stránka 38 z 47 

 

C. Hospodářský výsledek 

 

Upravený hospodářský výsledek 

 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 2 806,75 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 267 980,18 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2016 (před 

zdaněním) 

270 786,93 

Zdanění 0 

Celkem po zdanění 270 786,93 

Dodatečné odvody a vratky 0 

Úhrada ztráty z minulých let 0 

Další položky upravující hospodářský výsledek 0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 270 786,93 

 

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku r. 2016  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 1 266 594,22 216 629,93 1 483 224,15 

Fond odměn 257 763,42 54 157,00    311 920,42 

Odvod do rozpočtu 

zřizovatele 

   

 Celkem 270 786,93  

 

§ 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)  

§ 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

§ 53 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

§ 27 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Přehled přijatých darů za období školního roku 2016/2017 

 

Sponzor – dárce Účel daru Částka v Kč 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Veletrh fiktivních firem 45 000 

Město Kynšperk nad Ohří Veletrh fiktivních firem 5 000 

Město Březová u Sokolova Veletrh fiktivních firem 5 000 

Lasting sport s.r.o. Veletrh fiktivních firem 2 450 

Občanské sdružení Život dětem Nákup potřeb pro výuku 2 371 

CELKEM  59 821 
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11. Mezinárodní a rozvojové programy 

 

a) Mezinárodní programy    

 

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, programy 

pro vzdělávání učitelů odborného výcviku, pro učitele odborných předmětů stravovacích - 

licence Kulinářské umění apod. 
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12. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Jako součást dalšího vzdělávání škola ve školním roce 2016/2017 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.  
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13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

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.  

 

Projekt „Učíme se vedle sebe“ pro období 9/2016 - 8/2019 

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze sociálně odlišného 

prostředí. Důraz je kladen na aktivity, které napomáhají této cílové skupině setrvat 

ve vzdělávání a překonat počáteční školní neúspěšnost, plnohodnotně a aktivně se zapojit 

do majoritní společnosti a zažít úspěch při školních i mimoškolních aktivitách. Nedílnou 

součástí je i profesní a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, kteří získají nové 

poznatky a rozvinou své kompetence. 

 

Projekt „Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků 

v gastronomii“ číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606. Projekt je realizován 

společností IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s. ve spolupráci s Asociací kuchařů 

a cukrářů České republiky a společností Jules a Jim. Do projektu je dále zapojeno 12 škol. 

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ k 

zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění 

žáků v jejich budoucím zaměstnání. Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – 

„Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“. „Cyklus workshopů“ představoval 

formu do 2 vzájemně se prolínajících částí - exekutivních dovedností a praktického vzdělávání. 

Celkem bylo realizováno 12 workshopů. Cílem bylo rozvinout exekutivní dovednosti a rozšířit 

praktické uplatnění žáků. V rámci workshopů byl organizován celodenní odborný seminář ve 

Střední škole hotelnictví a služeb v Litoměřicích na téma „Salát v moderní kuchyni“. Lektor 

kurzu z Asociace kuchařů a cukrářů ČR ukázal žákům, jak lze připravit chutné zeleninové saláty 

za použití zajímavých surovin jako je cizrna, bulgur, pohanka, kus-kus, řepa, batáty, kozí sýr, 

různé druhy bylinek a jiné. Smyslem „Exekutivního týdne“ bylo vytvořit mimoškolní aktivitu 

zaměřenou na rozvoj jejich klíčových kompetencí se zaměřením na dovednostní rozvoj žáků 

s ohledem na jejich praktické uplatnění - komunikace, týmová práce, zaměstnání, a podobně. 

Na konci kurzů žáci obdrželi certifikáty. 
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Žáci se účastnili semináře Podpora praktického vyučování žáků v gastronomii 

 

 

Projekt „Zlepšení kvality vzdělávání Střední škola živnostenská Sokolov“ – schválen 

pro období 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019 

Budou podpořeny následující aktivity: 

 

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora 

III/1.6 Školní kariérový poradce - personální podpora 

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŚ 

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ - 100 odučených hodin s ICT technikem v SŠ 

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŚ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma 

III/2.3c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin -  cizí jazyky 

III/2.5c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - cizí jazyky 

 
  



Stránka 44 z 47 

 

14. Spolupráce s organizacemi  

 

Škola má uzavřených 25 smluv s provozními pracovišti pro vykonávání odborného výcviku 

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

pekařské práce, kadeřník.  

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 Šaľa – SR 

2. ZŠ, 5. ZŠ, 8. ZŠ Sokolov, ZŠ Březová, 1. ZŠ Cheb, ZŠ Kynšperk (truhlářský kroužek) 

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 

Sociální služby Sokolov a Kynšperk 

Knihovny Sokolov a Karlovy Vary 

MěKS Sokolov a Kynšperk 

Gastronomické provozy Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně 

Středisko praktického vyučování Pupp, Karlovy Vary 

ARZO – Alan Remeš 

Carlsbad Plaza Karlovy Vary 

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 

MDK Sokolov 

Fyzické osoby (individuálně).  

Ve škole není zřízena odborová organizace.  
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15. Zhodnocení mimoškolní činnosti na domově mládeže 

 

Školní rok 2016/2017 jsme zahájili pro nově příchozí žáky i jejich zákonné zástupce 

informační schůzkou a školením BOZP, PO a VŘDM. Na začátku školního roku byla 

výchovná práce zaměřená především na žáky prvních ročníků a jejich adaptaci v novém 

prostředí domova mládeže, dále na jejich odluku od domova a nástup do nové školy mezi 

nové spolužáky. Specifickou skupinu na DM již několik let tvoří žáci, kteří se věnují 

výkonnostním sportům jako je fotbal nebo hokej. V letošním roce přibyl žák, který se věnuje 

závodnímu plavání. Přístup k těmto sportovně založeným žákům vyžaduje úpravu denního 

režimu  

a spolupráci s jejich trenéry.  

Prioritou v oblasti vzdělávání je vytváření kvalitního prostředí pro pravidelnou přípravu 

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

s přístupem na internet. Počítače jsou prakticky neustále využívány jak na přípravu 

domácích úkolů, tak k vytvoření různých prezentací či seminárních prací. 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. 

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

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

v kontaktu se žáky metody práce – např. při 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. Dále výchovná péče 

směřovala k dodržování pořádku a čistoty na pokojích ubytovaných žáků, byla v nich 

pěstována zodpovědnost za svěřený majetek. 

Během školního roku jsme se potýkali s problémy, jakými jsou záškoláctví, občasné pozdní 

návraty z vycházek, nepořádek na pokojích u některých jednotlivců, kouření. U dívek jsme 

řešili ojedinělý případ vzájemného fyzického a verbálního napadení, které bylo předáno 

k řešení Policii ČR.  

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 několik besed 

se zaměstnancem Student  Agency (znáte jako Regiojet) autobusů panem Petrem Vovsíkem, 

ukázky kosmetické dovednosti paní Dolívkové, ukázky dovednosti žákyň naší školy oboru 

vlasová kosmetika a zajímavou přednáškou o přátelství, lásce a sexu s panem Pospíšilem. 

Žáci se také zúčastnili překrásné besedy o cestě po Patagonii s paní Květuší Belanovou 

v městské knihovně. Společně jsme podnikli výlet do Karlových Varů a prohlédli si krásný 

Vánoční dům. 

Rada domova mládeže s vychovatelkami pro ubytované připravila nadílku s Mikulášem, 

čerty a anděly. Několikrát během školního roku jsme poseděli s kytarou u ohně na školní 

zahradě a opekli si buřty. V červnu proběhl den dětí se soutěžemi a rozlučka s odcházejícími 

žáky s posezením u ohně na školní zahradě. 
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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. Snažili jsme se 

formovat ekologicky vztah žáků k přírodě, ke všemu co s přírodou souvisí. Zapojili jsme se 

do třídění odpadu a charitativní sbírky plastových víček pro Mateřské školy v Sokolově  

a v Kynšperku nad Ohří.  

K naší výzvě na DM - ,,Plyšák pro nemocné dítě“-, pro oddělení ARO nemocnice Sokolov, 

se také zapojila řada žáků naší školy, učitelů a učitelů odborného výcviku. Žáci DM společně 

se všemi vychovatelkami i asistentkou se přidali do akce „Skutečný dárek“, která byla 

zaměřena na skutečnou materiální pomoc pro děti v Africe. Tato charitativní činnost je 

zaštítěna organizací Člověk v tísni, o. p. s., která pomáhá lidem v chudých zemích Afriky 

a Asie v oblastech zdraví, školy, obživy a vody.  

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

podílela na organizaci akcí. Dokonce i bývalí žáci domova mládeže několikrát pro stávající 

žáky pořádali oblíbenou zábavnou show Partičku. Žáci společně s vychovatelkami hodnotili 

jednotlivé akce, řešili problémy související s chováním, dodržováním řádu domova mládeže, 

s provozem kuchyně a stravováním a také podávali náměty na další činnost. Zabývali 

se vzájemnými vztahy v rámci domova mládeže. Ve většině případů žáci dokázali i 

navrhnout rozumná řešení. 

Pro volnočasové aktivity domov mládeže využívá hlavně stolní tenis, 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 např. 

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

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

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

k dispozici celá řada společenských her (šachy, dáma, poker, mlýn, twistr, activity, scrable, 

člověče nezlob se, dostihy a sázky, monopoly, karetní hry aj.). 

V rámci naší pravidelné výchovné činnosti nabízíme žákům rozmanité pracovní aktivity 

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

a různé přírodní materiály, origami, kusudama, quisling, péče o pokojové květiny, 

přesazování, úklid na školní zahradě. 

Během celého školního roku došlo k částečné výměně dveří na obou patrech, výměně 

zářivek na pokojích chlapců. Opět bychom rády vyzdvihly spolupráci s UOV truhláři, velice 

nám pomohli s opravami staršího nábytku a vyrobili šest nových skříní na pokoje dívek. 

Jeden pokoj chlapců byl vybaven novými válendami. Pro další využití volného času jsme 

dostali nový projektor s plátnem. Vychovatelnu vylepšila dvě nová kancelářská křesla a 

notebook. 

Veškeré pracovní a zábavné aktivity byly pravidelně propagovány na webových stránkách 

naší školy a dokumentovány v kronice domova mládeže. 
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