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Seznam použitých zkratek 

AP   asistent pedagoga 

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 

KARIPO  kariérový poradce 

MDK   městský dům kultury  

MěP   městská policie 

MěÚ   městský úřad 

MKTK  metodik koheze třídního kolektivu 

MŠMT  ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MP   metodik prevence 

MZ   maturitní zkouška 

OV   odborný výcvik 

OZ   opravné zkoušky 

PLPP   plán pedagogické podpory 

PPP   pedagogicko-psychologická poradna 

PV   praktické vyučování 

PO   právnická osoba 

RVP  rámcový vzdělávací program 

ŘŠ   ředitelka školy 

SPC   speciálně pedagogické centrum 

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 

UOV   učitel odborného výcviku 

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  

ŽP   žákovský parlament 
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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   CZ75059151 

   IZO   151012997 

   REDIZO  651012988 

 

   e-mail  skola@zivnostenska-sokolov.cz 

   web stránky www.zivnostenska-sokolov.cz 

   datová schránka právnické osoby zapsané v OR - OVM: u3fk84r 

   Tel/fax +420 352 622 765 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

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 2019/2020 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:  1 000 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 
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Školská zařízení: 

Domov mládeže: kapacita 100 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 Kyšperku nad Ohří a v Kraslicích slouží k ubytování veřejnosti. 

Školní jídelny jsou provozovány v Sokolově, v Kyšperku 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 11. a 12. 11. 2019. 

Složení Školské rady: 

Předsedkyně:  Mgr. Kamila Michtová - pedagogická kurie  

Jednatelka:  Mgr. Lada Friedrichová - pedagogická kurie  

Členové:  Kateřina Korytová  - žákovská kurie 

   Jaroslava Žaloudková  - 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 2019/2020 navštěvovalo školu celkem 

632 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 Kyšperku 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 Kyšperku nad Ohří byla 

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

pro odloučené pracoviště odborného výcviku oborů truhlář a zpracování dřeva. 

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

(obory kadeřník a kosmetičky), Tovární ul. (obory cukrář, pekař, aranžér a 1. ročník oboru 

kadeřník), ul. Karla Havlíčka Borovského (obory číšník, servírka, kuchař), v Kyšperku nad Ohří 

ve Školní ul. (obory truhlář, číšník, servírka a kuchař) a v Kraslicích v ulici Kpt. Jaroše (obory 

číšník, servírka a kuchař). 
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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 Kyšperku nad Ohří již nesloužily svému účelu, 

ale byly využívány jako ubytovny pro veřejnost. Z tohoto důvodu jsme vstoupili do jednání 

se zřizovatelem ohledně další využitelnosti nepotřebného majetku a v současné době se řeší jeho 

prodej zájemcům – městu Kynšperk nad Ohří a Kraslice. 

 

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 Kyšperku nad Ohří a v Kraslicích. Žáci z vyšších ročníků 

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

sektoru na základě smluvních vztahů. Taktéž se podařilo zajistit pracoviště odborného výcviku 

v soukromých provozovnách pro žáky oborů truhlář a aranžér.  
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2. Přehled oborů vzdělávání a počty žáků v oborech 

 

Přehled oborů dle rámcových a školních vzdělávacích programů 

Název oboru dle RVP Název oboru dle ŠVP 
Zkratka názvu 

oboru 

informační služby knihovnické a informační systémy a služby KIS 

kosmetické služby kosmetička KOS 

podnikání podnikání (denní studium) 

podnikání (dálkové studium) 

P 

PDS 

vlasová kosmetika vlasová kosmetika VLK 

aranžér aranžér AR 

cukrář cukrář CU 

kuchař-číšník kuchař-číšník  

číšník-servírka  

kuchař 

KČ 

ČS 

KU 

kadeřník kadeřník K 

truhlář truhlář TR 

pekař pekař PEK 

výrobce potravin  sladovník-pivovarník S-P 

práce ve stravování provoz společného stravování PSS 

dřevařská výroba zpracování dřeva DV 

potravinářské práce  pekařské práce PEP 

potravinářská výroba cukrářské práce CUP 
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Denní forma studia 

Kód 
Název oboru 

(dle RVP) 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Obory zakončené maturitní zkouškou 

7241M01 Informační služby 11 11 22 9 53 

6941L04 Kosmetické služby 14 7 8 11 40 

Celkem 25 18 30 20 93 

Obory zakončené výučním listem 

6652H01 Aranžér 17 16 15 - 48 

2954H01 Cukrář 26 16 15 - 57 

6551H01 Kuchař-číšník (ŠVP) 18 23 7 - 48 

6551H01 Číšník-servírka (ŠVP) 16 7 16 - 39 

6551H01 Kuchař (ŠVP) 17 12 7 - 36 

6951H01 Kadeřník 38 26 23 - 87 

3356H01 Truhlář 16 12 15 - 43 

2953H01 Pekař 8 2 1 - 11 

6551E02 Práce ve stravování  16 9 - - 25 

3357E01 Dřevařská výroba 12 0 0 - 12 

2951E02 Potravinářské práce 8 7 - - 15 

2951E01 Potravinářská výroba 9 10 8 - 27 

Celkem 201 140 107 - 448 

Nástavbové studium – denní forma studia 

6441L51 Podnikání 31 12 - - 43 

6941L52 Vlasová kosmetika 13 4 - - 17 

Celkem 44 16 - - 60 

Denní studium celkem 270 174 137 20 601 

Nástavbové studium – dálková forma studia 

6441L51 Podnikání 23 0 8 - 31 

 

Celkem k 30. 9. 2019 293 174 145 20 632 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

V SŠŽ Sokolov pracovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 101 zaměstnanců – fyzických 

osob. 

Během tohoto školního roku bylo uzavřeno 13 pracovních smluv s novými zaměstnanci 

a pracovní poměr byl ukončen se 12 zaměstnanci.  

 

Počet pracovníků 

Celkový stav fyzických osob 

k 31. 8. 2019 

Průměrný přepočtený 

k 31. 8. 2019 

98 92,870 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

69 63,833 

Celkový stav fyzických osob 

k 31. 8. 2020 

Průměrný přepočtený 

k 31. 8. 2020 

101 93,798 

z toho pedagogičtí pracovníci z toho pedagogičtí pracovníci 

70 63,620 

 

Věková struktura k 31. 8. 2020 

Věk Počet zaměstnanců 

do 29 2 

30 – 39 8 

40 – 49 30 

50 – 59 43 

nad 60 18 

Vzdělanost 

Základní 5 

Střední odborné 18 

Úplné střední odborné a všeobecné 43 

Vysokoškolské (bakalářské) 6 

Vysokoškolské (magisterské a vyšší) 29 
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Počty zaměstnanců k 31. 8. 2019 k 31. 8. 2020 

Počet zaměstnanců, z toho: Přepočtený Fyzický Přepočtený Fyzický 

Učitelé 28,146 30 28,441 32 

Ředitelka + zástupce  4 4 4 4 

Učitelé odborného výcviku 23,687 26 25,429 27 

Vychovatelé 3 3 3 3 

Asistenti pedagoga 5 6 2,750 4 

Celkem 63,833 69 63,620 70 

Ostatní THP 9,19 9 9,366 10 

Dělníci 16,847 17 17,812 18 

Obchodně provozní 

pracovníci 

3 3 3 3 

Celkem 29,037 29 30,178 31 

     

Celkový počet 

zaměstnanců 

92,87 98 93,798 101 

 

 

Přehled kvalifikovanosti a nekvalifikovanosti pedagogických pracovníků  

(fyzický stav) 

Počty zaměstnanců 
k 31. 8. 2019 k 31. 8. 2020 

Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Učitelé 26 4 28 4 

Ředitelka + zástupci 4 0 4 0 

Učitelé odborného výcviku 23 3 25 2 

Asistenti pedagoga 5 1 4 0 

Vychovatelé 2 1 3 0 

Celkem 60 9 64 6 
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4. Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 

Přijímací řízení, které bylo v tomto roce ovlivněno epidemiologickou situací, proběhlo v souladu 

se zákonnými předpisy (zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým 

druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020) a dle předem stanovených 

kritérií. Stejně jako v předchozích letech se i letos do všech maturitních oborů 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 konali jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu dne 8. 6. 2020. 

V dalších kolech přijímacího řízení připravili přijímací testy vyučující naší školy. 

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 2020/21 

 

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         24 žáků 

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

65-51-H/01 Kuchař (dle RVP kuchař-číšník)     15 žáků 

65-51-H/01 Číšník-servírka (dle RVP kuchař-číšník)    15 žáků 

66-52-H/01 Aranžér        24 žáků 

29-53-H/01 Pekař         10 žáků 

29-51-H/01  Výrobce potravin (dle ŠVP sladovník-pivovarník)   15 žáků 

69-51-H/01 Kadeřník        34 žáků 

33-56-H/01 Truhlář        15 žáků 

65-51-E/02 Práce ve stravování       15 žáků 

33-57-E/01 Dřevařská výroba       10 žáků 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (dle ŠVP cukrářské práce)   10 žáků 

29-51-E/02 Potravinářské práce (dle ŠVP pekařské práce)   10 žáků 

 

c) Nástavbové studium: denní forma vzdělávání 

64-41-L/51 Podnikání        20 žáků 

69-41-L/52 Vlasová kosmetika       14 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      18   6 

69-41-L/ 01 Kosmetické služby     36  13 

 

b) Obory vzdělávání zakončené výučním listem Přihlášeno Odevzdáno ZL 

29-54-H/01 Cukrář       58   23 

65-51-H/01 Kuchař-číšník                                                 47  14 

65-51-H/01 Kuchař (dle RVP kuchař-číšník)   30  15 

65-51-H/01 Číšník-servírka (dle RVP kuchař-číšník)  22  14 

66-52-H/01 Aranžér      43  24 

69-51-H/01 Kadeřník      76  34 

33-56-H/01 Truhlář      33  15 

65-51-E/02  Práce ve stravování     25  15 

33-57-E/01 Zpracování dřeva     16   9 

29-53-H/01 Pekař       12  10 

29-51-H/01  Výrobce potravin (dle ŠVP sladovník-pivovarník)  5   0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (dle ŠVP cukrářské práce) 19   9 

29-51-E/02 Potravinářské práce (dle ŠVP pekařské práce) 15  10 

 

c) Nástavbové studium: denní forma vzdělávání Přihlášeno Odevzdáno ZL 

64-41-L/51  Podnikání      66  neodevzdávají  

69-41-L/52  Vlasová kosmetika     29 neodevzdávají  

 

Závěry z přijímacího řízení 

V uvedeném školním roce byla celkem vyhlášena tři kola přijímacího řízení pro učební obory 

i pro obory ukončené maturitní zkouškou. 

Velký zájem byl o učební obory. V prvním kole jsme naplnili obor kadeřník, truhlář a cukrář. 

V dalších kolech jsme v ostatních oborech nabízeli jen malý počet volných míst v rozsahu 3 – 6 

míst. 

Z důvodu klesajícího zájmu o nástavbové dálkové vzdělávání nebylo studium již veřejnosti 

nabízeno. 

 

Celkem bylo v přijímacím řízení přijato:  

346 uchazečů denní formy studia (211 odevzdalo zápisový lístek) a 

47 uchazečů denního nástavbového studia (41 nastoupilo ke studiu). 

Celkově jsme v tomto školním roce přijali do 1. ročníků o 57 žáků více než v minulém školním 

roce.  
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5. Výsledky vzdělávání žáků 

 

A) Výsledky prospěchu a chování 

 
a) Chování 

 

Školní rok 2019/2020 Školní rok 2018/2019 

Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Maturitní 

obory 

Nástavbové 

studium 

Učební 

obory 

Počet žáků 85 46 372 82 33 360 

Počet 

zameškaných 

hodin 

2724 1350 16612 9425 2786 41779 

Průměr na žáka 33,0 29,3 44,64 114,94 84,4 116 

Počet 

neomluvených 

hodin 

242 11 578 116 66 3650 

Průměr na žáka 2,84 0,23 1,55 1,41 2 7,38 

2. stupeň 

z chování 
0 0 6 0 0 1 

3. stupeň 

z chování 
4 2 3 1 0 21 

Důtka ŘŠ 2 3 25 5 0 49 

Důtka TU 0 0 38 12 3 84 

Důtka učitele 

OV 
0 0 0 19 2 91 

Pochvala ŘŠ 14 3 37 21 5 67 

Podmíněné 

vyloučení 
4 3 11 7 0 48 

Vyloučení 0 0 2 0 0 4 

 

Z důvodu mimořádných opatření COVID-19 a s tím souvisejícím uzavřením škol od 11. 3. 2020 

jsou údaje v počtu zameškaných hodin a výsledky chování uváděny pouze k datu 10. 3. 2020, 

tedy do doby, kdy probíhala běžná výuka. Po tomto datu se žáci vzdělávali distanční formou. Lze 

porovnávat pouze počty žáků a počty výchovných opatření, kdy z uvedených údajů je patrné, 

že počet žáků u nástavbového studia se zvýšil o 13 žáků a u učebních oborů o 12 žáků. 

Ve školním roce 2019/2020 byli vyloučeni ze studia 2 žáci, oproti předchozímu školnímu roku, 

v němž za závažné porušení školního řádu byli vyloučeni 4 žáci.  
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b) Přehled prospěchu - denní a dálková forma vzdělávání 

 

Denní forma vzdělávání 

1. ročníky  

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

1. AR-KU 5 26 2 2,22 0 Mgr. Vaďurová 

1. CUP-ZD 0 13 1 2,70 0 Mgr. Pešlová 

1. CU-PEK 5 18 0 1,97 0 Mgr. Bartušková 

1. K 3 14 0 1,96 0 Mgr. Oravcová 

1. KČ-ČS 0 24 4 2,71 0 Bc. Louda 

1. K-TR 3 25 1 2,21 0 Mgr. Šporek 

1. PSS -PEP 0 14 1 2,91 1 Mgr. Štojdlová 

celkem: 16 134 9 2,38 1  

Studijní obory: 

1. KIS 1 9 0 1,78 0 Mgr. Vebrová 

1. KOS 2 11 1 1,90 1 Mgr. Vebrová 

celkem: 3 20 1 1,84 1  

Nástavbové studium: 

1. P-VLK 3 22 6 2,42 2 Ing. Klímová 

celkem: 3 22 6 2,42 2  

1. ročníky celkem 22 176 16 2,21 4  
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2. ročníky 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

2. AR 3 13 0 2,13 0 Mgr. Grafnetter 

2. CUP 0 8 1 2,72 0 Bc. Dvorská 

2. CU 5 11 0 1,81 0 Mgr. Michtová 

2. K 2 21 3 2,45 1 Ing. Váňová 

2. KČ-ČS 0 16 1 2,82 0 Ing. Provázková 

2. KU-KČ 1 14 2 3,04 0 Mgr. Štojdlová 

2. TR 0 10 0 2,65 0 p. Hakl 

2. PSS-PEP 0 12 0 prospěl 0 Mgr. Bartušková 

celkem: 11 105 7 2,52 0  

Studijní obory: 

2. KIS 4 5 0 1,73 0 Mgr. Friedrichová 

2. KOS 1 5 0 2,15 0 Mgr. Friedrichová 

celkem: 5 10 0 1,94 0  

Nástavbové studium: 

2. P-VLK 1 14 0 prospěl 0 Ing. Klímová 

celkem: 1 14 0  0  

2. ročníky celkem 17 129 7 2,23 0  

 

3. ročníky 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

Učební obory: 

3. AR-KU 0 21 0 prospěl 0 Mgr. Grafnetter 

3. CUP 0 7 0 prospěl 0 Bc. Dvorská 

3. CU-PEK 0 15 0 prospěl 0 Ing. Provázková 

3. KČ-ČS 0 16 0 prospěl 0 Bc. Louda 

3. K 2 20 0 prospěl 0 Ing. Jarošová 

3. TR 1 11 0 prospěl 0 p. Hakl 

Celkem: 3 90 0 prospěl 0  

Studijní obor: 

3. KIS-KOS 2 26 1 1,99 0 Mgr. Havlenová 

celkem: 2 26 1 1,99 0  

3. ročníky celkem 5 116 1 
1,99  

(pouze třída 

3.KIS-KOS) 
0  
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4. ročníky 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Průměr 

Opakují 

ročník 
Třídní učitel 

4. KIS-KOS 2 15 0 prospěl 0 Mgr. Malá 

4. ročník celkem 2 15 0  0  

 

Denní studium 

celkem 

46 436 24 2,14 
(pouze u 

pokračujících 

tříd) 

4  

 

 

Porovnání studijních výsledků denního studia se školním rokem 2018/2019 

 

Školní rok 2019/2020 2018/2019 

Počet žáků 506 476 

Prospělo s vyznamenáním 46 15 

Prospělo 436 380 

Neprospělo 24 81 

Celkový průměrný prospěch 2,14 
(pouze u pokračujících tříd) 

2,51 

 

 Dálková forma vzdělávání – nástavbové studium 

Třída 
Prospělo 

s vyznam. 
Prospělo Neprospělo Průměr Třídní učitel 

1. PDS 0 14 4 2,25 Ing. Klímová 

3. PDS 0 6 0 prospěl Mgr. Taušnerová 

      

Dálkové studium 

celkem 
0 20 4 

2,25 
(pouze 

1. PDS) 
 

 

 

Porovnání studijních výsledků dálkového studia se školním rokem 2018/2019 

 

Školní rok 2019/2020 2018/2019 

Počet žáků 24 25 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 

Prospělo 20 16 

Neprospělo 4 9 

Celkový průměrný prospěch 2,25 (pouze 1. PDS) 2,49 

V letošním školním roce se snížil počet žáků dálkového studia z 25 na 24. Průměrný prospěch 

nelze porovnávat, protože žáci končících ročníků byli na konci 2. pololetí hodnoceni podle 

zvláštních pravidel, kdy mohli být hodnoceni místo klasifikačním stupněm slovem „prospěl“. 
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B) Statistika distanční výuky v období od 11. 3. – 30. 6. 2020 
 

Statistika přihlašování do systému Školy OnLine 

a plnění zadaných úkolů od vyučujících 

Třída Počet žáků ve třídě 

Počet přihlášených, 

komunikujících 

v daném období 

Vyjádřeno v % 

1. AR-KU 33 31  93 

1. CUP-ZD 14 12 86  

1. CU-PEK 23 22 95  

1. KČ-ČS 28 28 100  

1. PSS-PEP 15 15 100  

2. AR-KU 16 16 100  

2. CUP 9 9 100  

2. CU 16 16 100  

2. KČ-ČS 17 17 100  

2. KU-KČ 17 17 100  

2. PSS-PEP 12 12 100  

3. AR-KU 21 21 100  

3. CUP 7 6 86  

3. CU-PEK 15 15 100  

3. KČ-ČS 16 16 100  

1. KIS 10 9 90  

1. KOS 14 12 86  

2. KIS 9 9 100  

2. KOS 6 6 100  

3. KIS-KOS 29 28 97  

4. KIS-KOS 17 17 100  

1. P-VLK 32 30 94  

2. P-VLK 15 15 100  

1. K 17 16 94  

1. K-TR 29 29 100  

2. K 26 25 96  

2. TR 10 10 100  

3. K 22 22 100  

3. TR 12 12 100  

Průměr procent   97 
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Přehled o účasti žáků ve výuce odborného výcviku v období od 11. 5. 2020 a od 1. 6. 2020  

Třída 
Počet žáků 

ve třídě 
Počet přítomných žáků Vyjádřeno v % 

1. TR 15 5 33 

2. TR 10 6 60 

3. TR 12 10 83 

1. ZD 6 2 33 

1. K 17 4 24 

1. K-TR 14 4 29 

2. K 26 16 61 

3. K 22 18 82 

1. KOS 14 0 0 

2. KOS 6 0 0 

3. KOS 7 0 0 

4. KOS 10 7 70 

2.P-VLK 4 3 75 

1. AR-KU 15 / 18 0 / 1 0 / 6 

1. CUP-ZD 6 2 33 

1. CU-PEK 23 1 4 

1. KČ-ČS 28 1 4 

1. PSS-PEP 6/9 0 0 

2. AR 15 2 13 

2. CUP 9 6 67 

2. CU 16 2 13 

2. KČ-ČS 17 4 24 

2. KU-KČ 17 0 0 

2. PSS-PEP 6 / 6 6 / 2 100 / 33 

3. AR-KU 15 / 6 12 / 6 80 / 100 

3. CUP 7 6 86 

3. CU-PEK 15 6 43 

3. KČ-ČS 16 7 44 

 

Při analýze komunikace žáků s vyučujícími bylo zjištěno, že někteří žáci technické vybavení 

pro distanční výuku mají, ale nespolupracují s vyučujícím daného předmětu, ani s třídním 

učitelem. Z výše uvedených důvodů byly zákonným zástupcům zaslány výzvy, v nichž byli 

informováni o této skutečnosti a požádáni o nápravu. Jednalo se o 56 zaslaných výzev žákům 

denního studia. Po písemném vyzvání se komunikace žáků se školou a plnění všech forem 

distanční výuky zlepšila.  

Žákům, kteří neměli podmínky pro distanční výuku, bylo zapůjčeno 8 školních notebooků, 

pro 5 žáků učitelé připravili materiály v tištěné podobě. Ty si žák nebo jeho zákonný zástupce 

vyzvedl ve vestibulu školy. 
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V době distanční výuky komunikovali vyučující s žáky především prostřednictvím Školy Online, 

kam jim vkládali výukové materiály, pracovní listy, témata pro zpracování referátů, elektronické 

testy pro průběžné opakování učiva a zadávali úkoly. Prostřednictvím Školy Online také 

poskytovali vyučující žákům zpětnou vazbu. 

Třídní učitelé pro běžnou komunikaci se žáky, popřípadě se zákonnými zástupci, využívali i jiné 

způsoby a formy komunikace, např.: SMS zprávy, Facebook, WhatsApp, Messenger. Online 

výuku vedli vyučující například prostřednictvím aplikací Teams, Skype nebo Zoom. 

Pro konkrétní názornou výuku čerpali učitelé výukové materiály z mnoha zdrojů např. videa na 

YouTube, Dumy, software Kulinářské umění, úlohy z Cermatu, DOMINO, Extra auf Deutsch, 

archiv ČT, webináře Microsoft, SYPO, NPI, www.klett.cz, https://edu.ceskatelevize.cz/. 

V době od 11. 5. 2020 měli žáci končících ročníků možnost docházet do školy i na odborný 

výcvik na tzv. konzultační hodiny, kde se s vyučujícími připravovali na závěrečné a maturitní 

zkoušky. Docházka žáků na konzultace byla dobrovolná. Zájem ze strany žáků byl vcelku 

vysoký, většina žáků ráda využila po delší době výuky na dálku možnosti osobního kontaktu 

s vyučujícím a řádně se připravovat na závěrečné i maturitní zkoušky.  

 

Statistika přítomnosti žáků ve škole v době dobrovolné účasti na konzultacích 

(končící ročníky – učební i studijní obory) 

 

Třída Počet žáků ve třídě 
Počet přítomných 

žáků 
Vyjádřeno v % 

2. PSS-PEP 12 10 83 

3. AR-KU 21 17 81 

3. CUP 7 4 57 

3. CU-PEK 15 8 53 

3. KČ-ČS 16 6 37 

3. K 22 21 95 

3. TR 12 10 83 

2. P-VLK 15 13 87 

4. KIS-KOS 17 11 65 

Průměrná účast na konzultacích 71 

 

V době od 8. 6. 2020 do konce školního roku měli možnost docházet na dobrovolné konzultace 

a třídnické hodiny také žáci nižších ročníků. Konzultace pro jednotlivé třídy byly realizovány 

podle zvláštního rozvrhu, žáci museli dodržovat stanovené hygienické předpisy, ve třídě mohlo 

být maximálně 15 žáků. Dle statistiky byla účast na konzultacích velmi nízká, žáci o tyto osobní 

konzultace neprojevili velký zájem, pokračovali v nastavené výuce na dálku. 

  

http://www.klett.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
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Statistika přítomnosti žáků v době dobrovolné účasti na konzultacích 

(třídy pokračující v dalším školním roce ve studiu – učební i studijní obory) 

 

Třída Počet žáků ve třídě 
Počet přítomných 

žáků 
Vyjádřeno v % 

1. AR-KU 33 3 9  

1. CUP-ZD 14 5 36 

1. CU-PEK 23 1 4  

1. KČ-ČS 27 7 26  

1. PSS-PEP 14 1 7  

2. AR  16 3 18  

2. CUP 9 6 67 

2. CU 16 6 38 

2. KČ-ČS 17 2 12  

2. KU-KČ 17 10 59  

1. KIS 10 2 20  

1. KOS 14 2 14  

2. KIS 9 5 56  

2. KOS 6 4 67  

3. KIS-KOS 29 10 34  

1. P-VLK 32 10 31  

1. K 17 5 29  

1. K-TR 29 12 41  

2. K 26 13 50  

2. TR 10 4 40  

Průměrná účast na konzultacích 33 
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C) Výsledky maturitních zkoušek po řádném termínu a 1. opravném termínu 
 

Ve školním roce 2019/2020 bylo v maturitních třídách na konci 2. pololetí celkem 38 žáků, 

k maturitní zkoušce z důvodu zvláštních pravidel pro ukončování vzdělávání ve středních 

školách postoupili v řádném termínu všichni žáci. 

 

Třída 
2. P-VLK 4. KIS-KOS 

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

Počet žáků ve třídě 11 4 7 10 6 38 

Konalo MZ jaro 2020 11 4 7 10 6 38 

Prospělo s vyznamenáním 1 0 0 0 0 1 

Prospělo  4 0 4 3 0 11 

Neprospělo 6 3 3 7 6 25 

Nekonalo-omluveno 0 1 0 0 0 1 

       

Konalo MZ podzim 2020 0 0 0 0 0 0 

Opakujících z jara 2020 6 3 3 7 6 25 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 0 0 0 0 

Prospělo  0 0 2 3 1 6 

Neprospělo či nekonalo a 

neomluveno 
6 3 1 4 2 16 

Nekonalo – omluveno – 

přihlášeno jen k části 
0 0 0 0 3/*3 3 

Celková statistika za školu 

Třída 
2. P-VLK 4. KIS-KOS 

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

Počet maturantů v obou 

termínech  
11 3 7 10 6 37 

Prospělo s vyznamenáním 1 0 0 0 0 1 

Prospělo  4 0 6 6 1 17 

Neprospělo 6 3 1 4/**2 5/*3 19 

Prospělo (PV, P) v % 45,45 0 85,71 60,0 16,67 48,65 

Neprospělo v % 54,55 100 14,22 40,0 83,33 51,35 

 

**2 žákyně 4. KOS omluveny z ústní části OMZ (v DT neuspěly, zatím tedy neprospěly)  

*3 žákyně 3. PDS se přihlásily pouze k jedné části OMZ (v té uspěly, ale celkově zatím 

neprospěly) 
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Porovnání výsledků maturitních zkoušek se školním rokem 2018/2019  

Srovnávat výsledky letošních maturitních zkoušek s předchozím školním rokem je obtížné, 

protože situace v letošním roce byla v důvodu mimořádných opatření COVID-19 naprosto 

odlišná oproti předcházejícím letům. Na celkové výsledky měla velký vliv osobní nepřítomnost 

žáků ve škole v tom nejdůležitějším období příprav na maturitní zkoušku. Ovlivnilo je taktéž i to, 

že v jarním termínu postoupili k maturitní zkoušce všichni žáci, tedy i žáci se slabším 

prospěchem nebo velkou absencí, kteří by v minulých letech museli nejprve konat doplňovací 

nebo opravné zkoušky a k maturitní zkoušce by případně postoupili až v podzimním termínu. 

Výsledky po řádném a prvním opravném termínu: 

V řádném termínu konalo maturitní zkoušku 37 žáků (97,4 % z celkového počtu 38 žáků 

v závěrečných ročnících, 1 žákyně se ze závažných zdravotních důvodů omluvila), v loňském 

roce také 37 žáků (86 % z celkového počtu 43 žáků) a v roce 2017/2018 konalo zkoušku 

v řádném termínu 40 žáků (78,4 % z celkového počtu 51 žáků).  

S vyznamenáním prospěl jeden žák – vloni také jeden žák, prospělo 17 žáků (45, 95 %) – vloni 

21 (56,76 %), neprospělo 19 žáků (51,35 %, z toho 2 žákyně se z některé části maturitní zkoušky 

omluvily a 3 se k opravné zkoušce přihlásili jen k některým částem, tedy zatím neprospěli) – 

vloni 15 (40,5 %). 

V letošním školním roce vzrostla úspěšnost u žákyň oboru kosmetické služby (z 25 % na 60 %), 

ale značně poklesla úspěšnost u žákyň oboru vlasová kosmetika (z 28,6 % na 0 %) a žáků 

dálkového nástavbového studia oboru podnikání (z 57 % na 16,67 %). Tento pokles byl dán 

převážně tím, že k maturitní zkoušce postoupili všichni žáci, tedy i ti, kteří by při obvyklém 

ukončování klasifikace ve 2. pololetí školního roku neprospěli. Jejich výsledky u maturitní 

zkoušky odpovídaly studijním výsledkům v průběhu studia.  
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D) Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/2020 
 

a) Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu – červen 2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo v končícím ročníku dvouletých a tříletých oborů ukončených 

závěrečnou zkouškou celkem 105 žáků. Všem žákům bylo vyhláškou ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020 umožněno konat závěrečné zkoušky v řádném termínu. Všechny 

obory konaly zkoušky dle jednotného zadání závěrečných zkoušek. Písemná část závěrečné 

zkoušky se konala elektronicky, a to u všech oborů – s výjimkou oboru truhlář (zde není 

elektronická verze závěrečné zkoušky možná).  

 

Obor vzdělání 
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Kuchař 6 6 0 4 1 1 0 

Kuchař-číšník 4 4 0 3 0 1 0 

Číšník-servírka 12 12 0 12 0 0 0 

Kadeřník 22 22 0 14 7 1 0 

Aranžér 15 15 0 11 2 2 0 

Cukrář 14 14 0 14 0 0 0 

Truhlář 12 12 0 11 0 1 0 

Práce ve stravování  6 6 0 5 0 1 0 

Potravinářská výroba 7 7 0 5 1 1 0 

Potravinářské práce 6 6 0 6 0 0 0 

Pekař 1 1 1 1+1 OZ* 0 0 0 

Celkem 105 105 1 86+1 OZ* 11 8 0 

 

*OZ za školní rok 2018/2019  
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Srovnání výsledků ZZ po řádném termínu ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 

 

Školní 

rok 

Celkem 

žáků 

Připuštěni 

k ZZ 

Ročník 

řádně 

neukončilo 

Prospělo u ZZ 

Neprospělo 

u ZZ/nekona

lo ZZ 

žá
k

ů
 

v
 %

 

žá
k

ů
 

v
 %

 

žá
k

ů
 

s 
v
y
zn

a
m

en
á
n

ím
 

v
 %

 

žá
k

ů
 

v
 %

 

2018/2019 97 59 60,82 38 39,17 48 7 93,22 4 6,77 

2019/2020 105 105 100 0 0 86 11 92,38 8 7,62 

 

Rok 2018/2019 – závěrečné zkoušky konalo 59 žáků z celkového počtu 97 žáků, ročník 

neukončilo v řádném termínu 38 žáků, tj. 39,17 %. Celkově prospělo 55 žáků, tj. 93,22 %, z toho 

s vyznamenáním 7 žáků, tj. 11,86 %. 

Rok 2019/2020 – díky vyhlášce č. 211/2020 mělo příležitost konat ZZ 100 % žáků, tedy 105 

žáků končících ročníků. I přes ztížené podmínky pro přípravu k ZZ v době Mimořádného 

opatření ministra školství o zákazu osobní přítomnosti žáků na vyučování, se podařilo úspěšně 

složit zkoušky 97 žákům, což je 92,38 %, z toho 11 žáků, tedy 11,48 % prospělo 

s vyznamenáním. Pouze 8 žáků u zkoušek neprospělo, či se ke zkoušce nedostavili. 

 

b) Výsledky závěrečných zkoušek v termínu pro 1. OZ září 2020 

Závěrečnou zkoušku v 1. opravném termínu konali 4 žáci - všichni konali zkoušku v 1. opravném 

termínu. Tři žáci prospěli, což představuje 75 % úspěšnost, neprospěl 1 žák, tedy 25% neúspěch. 

Tento žák má možnost konat závěrečnou zkoušku ještě ve 2. opravném termínu v prosinci 2020. 

 

Obor vzdělání 

Ř
á

d
n

ý
 t

er
m

ín
 

O
p

ra
v
n

ý
 

te
rm

ín
 

P
ro

sp
ěl

o
 

P
ro

sp
ěl

o
 s

 
v

y
zn

a
m

en
á
n

ím
 

N
ep

ro
sp

ěl
o

/ 

zk
o
u

šk
u

 

n
ek

o
n

a
lo

 

Aranžér 0 2 2 0 0 

Kadeřník 0 1 1 0 0 

Truhlář 0 1 0 0 1 

Celkem 0 4 3 0 1 
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c) Statistika za celou školu - souhrnné výsledky závěrečných zkoušek po řádném 

a opravném termínu školního roku 2019/2020 

 

Obor vzdělání 

C
el

k
em

 v
 o

b
o
ru

 

Z
Z

 v
 ř

á
d

n
ém

 

te
rm

ín
u

 k
o

n
a

lo
 

Z
Z

 v
 o

p
ra

v
n

ém
 

te
rm

ín
u

 k
o

n
a

lo
 

P
ro

sp
ěl

o
 

P
ro

sp
ěl

o
 s

 

v
y

zn
a

m
en

á
n

ím
 

N
ep

ro
sp

ěl
o

/ 

zk
o

u
šk

u
 n

ek
o

n
a

lo
 

R
o

čn
ík

 n
eu

k
o

n
či

lo
 

Kuchař 6 6 0 4 1 1 0 

Kuchař-číšník 4 4 0 3 0 1 0 

Číšník-servírka 12 12 0 12 0 0 0 

Kadeřník 22 22 1 14 + 1 OZ 7 0 0 

Aranžér 15 15 2  11 + 2 OZ 2 0 0 

Cukrář 14 14 0 14 0 0 0 

Truhlář 12 12 1 11 0 1 0 

Práce ve stravování  6 6 0 5 0 1 0 

Potravinářská výroba 7 7 0 5 1 1 0 

Potravinářské práce 6 6 0 6 0 0 0 

Pekař 1 1 0 1  0 0 0 

Celkem 105 105 4 86 + 3 OZ 11 5 0 

 

 

Srovnání výsledků ZZ ve školním roce 2018/2019 a 2019/2020 

Školní 

rok 

Celkem 

žáků 

ZZ konalo 

Ročník 

řádně 

neukončilo 

Prospělo u ZZ 

Neprospělo 

u ZZ/ 

nekonalo ZZ 

žá
k

ů
 

v
 %

 

žá
k

ů
 

v
 %

 

žá
k

ů
 

s 
v
y
zn

a
m

en
á
n

ím
 

v
 %

 

žá
k

ů
 

v
 %

 

2018/2019 97 86 88,66 11 11,34 64 7 82,55 15 17,44 

2019/2020 105 105 100 0 0 89 11 95,24 5 4,76 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo ročník 86 žáků z celkového počtu 97, tj. 88,66 %. 

U zkoušek prospělo celkem 71 žáků, tj. 82,55 %, z toho 7 žáků prospělo s vyznamenáním, což je 

8,1 % z celkového počtu žáků, kteří zkoušku konali. Neprospělo 15 žáků, tj. 17,44 %. 

Ke zkouškám nepostoupilo z důvodu neukončení posledního ročníku 11 žáků, tj. 11,34 %. 
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Ve školním roce 2019/2020 – díky vyhlášce č. 211/2020 mělo příležitost konat ZZ 100 % žáků, 

tedy 105 žáků končících ročníků. I přes ztížené podmínky pro přípravu k závěrečným zkouškám 

v době Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu osobní přítomnosti žáků 

na vyučování, se podařilo úspěšně složit zkoušky v řádném termínu 97 žákům, což je 92,38 %, 

z toho 11 žáků, tedy 10,48 % prospělo s vyznamenáním. Pouze 4 žáci u zkoušek neprospěli 

a 4 žáci se ke zkouškám nedostavili. U zkoušek v opravném termínu uspěli 3 ze 4 žáků. 

Z celkového počtu 105 žáků tedy 100 žáků (95,24%) uspělo, z toho 11 (10,48 %) 

s vyznamenáním.  

Výsledky jsou v tomto školním roce tedy lepší, úspěšnost u ZZ se zvýšila. 

 

d) Výsledky závěrečných zkoušek v termínu pro 1. a 2. opravnou zkoušku pro žáky, 

kteří ukončili ročník ve školním roce 2018/2019 (termín prosinec 2019) 

 

Obor vzdělání 

1
. 
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Cukrář 0 1 0 0 1 

Kuchař - číšník 0 1 0 0 1 

Kuchař 5 1 3 0 3 

Číšník - servírka 4 0 3 0 1 

Potravinářská výroba 1 0 1 0 0 

Pekař 1 0 0 0 1 

Celkem 11 3 7 0 7 

 

Doplnění výsledků opravných závěrečných zkoušek za školní rok 2018/2019, které nebyly  

nezachyceny ve výroční zprávě za školní rok 2018/2019: 

První opravnou zkoušku v termínu prosinec 2019 konalo 11 žáků, 2. opravnou zkoušku 3 žáci. 

Opravnou zkoušku složilo úspěšně 7 žáků, neuspělo 7 žáků, 5 žáků má možnost zkoušku složit 

ještě ve 2. opravném termínu (v roce 2019/2020), 2 žáci (obor cukrář a kuchař-číšník) již tuto 

možnost nemají. Z 5 žáků oprávněných konat opravné ZZ ve školním roce 2019/2020 se přihlásil 

pouze 1 žák. 
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E) VYHODNOCENÍ TESTOVÁNÍ – školní rok 2019/2020 

 
Maturitní trénink 

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili Maturitního tréninku, díky kterému žáci ihned 

po vykonání testu získají přehled o úrovni svých znalostí v testovaných předmětech. Žáci se 

mohou seznámit s jednotlivými typy úloh, formou a strukturou testu, všechny výsledky mají 

k dispozici ihned po skončení testování. Na základě výsledků mohou zvážit volbu svých 

maturitních předmětů a lépe zaměřit přípravu k maturitní zkoušce. Testování probíhá on-line 

v aplikaci ScioDat. 

Škola získá okamžité výsledky každého maturanta, na jejichž základě může zefektivnit přípravu 

k maturitní zkoušce. 

Podzimního termínu se zúčastnili pouze žáci dálkového nástavbového studia. Přestože si testy 

sami hradili, nepřistoupili k nim zodpovědně. Testy konali v rámci domácí přípravy. 

Z 9 zakoupených testů byly vykonány pouze 2 testy, jeden z českého jazyka úspěšně a jeden 

z matematiky neúspěšně. Ostatní testy žáci nevykonali. 

Jarního testování se zúčastnili žáci denního studia – třídy 4. KIS-KOS (oba studijní obory)  

a 2. P-VLK (oba studijní obory). Všichni žáci konali test z českého jazyka a volitelného 

předmětu (pouze anglický jazyk nebo matematika - německý jazyk nebyl k dispozici). Z důvodu 

uzavření škol konali žáci testy samostatně doma. 

 

Předmět 
Počet vykonaných 

testů 

Počet úspěšných 

žáků 

Průměrná úspěšnost 

v % 

Český jazyk 29 23 79,31 

Anglický jazyk 19 11 52,63 

Matematika 2 0 0 

 

Letošní výsledky maturitního tréninku byly ovlivněny uzavřením škol z důvodu pandemie 

COVID-19, kdy se žáci připravovali k maturitní zkoušce samostatně doma. 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci letos v českém jazyce, poté v anglickém jazyce a nakonec 

v matematice.  
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Český jazyk:  

Pořadí tříd (oborů) s průměrnou čistou úspěšností a průměrnou známkou - 2. P-VLK (61,7; 3,4) 

a 4. KIS-KOS (53,0; 3,7). 

Třída/známka 1 2 3 4 5 Počet testů 

4. KIS-KOS 0 3 4 4 5 16 

2. P-VLK 0 1 7 4 1 13 

celkem 0 4 11 8 6 29 

Z českého jazyka v testu uspělo 20 žáků z 29, což je 68,97 % (v loňském roce jen 64,92 %).  

 

Anglický jazyk:  

Pořadí tříd s průměrnou čistou úspěšností a průměrnou známkou - 2. P-VLK (54,1;3,9),  

4. KIS-KOS (52,5; 3,9).  

Třída/známka 1 2 3 4 5 Počet testů 

4. KIS-KOS 0 3 1 2 6 12 

2. P-VLK 1 0 1 2 3 7 

celkem 1 3 2 4 9 19 

Z anglického jazyka v testu uspělo 10 žáků z 19 tj. 52,6 % (v loňském roce 64,3 %).  

 

Německý jazyk:  

V letošním roce nebyl test z německého jazyka k dispozici. 

 

Matematika: 

Test z matematiky konali pouze 2 žáci ze třídy 2. P-VLK s průměrnou čistou úspěšností 

a průměrnou známkou (16;5). 

Třída/známka 1 2 3 4 5 Počet testů 

2. P-VLK 0 0 0 0 2 2 

celkem 0 0 0 0 2 2 

Z matematiky neuspěl žádný žák.  

 

Národní testování 3. ročníků středních škol 

Testování bylo naplánováno na jaro 2020, z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 bylo zrušeno. 
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F) Výsledky evaluace nástrojů prevence a intervence v oblasti předčasných 

odchodů žáků ze střední školy ve školním roce 2019/2020 
 

Škola pravidelně zpracovává podklady pro vyhodnocení nástrojů prevence a intervence z oblasti 

předčasných odchodů ze střední školy.  

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovné poradkyně, 

školní metodik prevence, třídní učitelé (příp. další učitelé) a vedení školy. 

Zkušenosti 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 dosažené vzdělání a vzdělanostní ambice zákonných zástupců 

- neschopnost zákonných zástupců pomoci dítěti se školním učivem 

- nezájem nebo nedostatečná kontrola ze strany zákonných zástupců 

- zvyšuje se počet žáků z rodin s pěstounskou péčí, kteří jsou svěřeni prarodičům, 

ti nezvládají výchovu z důvodu svého vyššího věku 

- dlouhodobá nezaměstnanost zákonných zástupců 

- socioekonomicky slabší rodiny 

- 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 

- těhotenství u děvčat 

- plošné vyhledávání a identifikace potenciálních problémových žáků – mapování klimatu 

ve třídě, protidrogová prevence, screening v rámci adaptačních kurzů 

- nezájem o školu a vzdělávání u většího procenta žáků a s tím spojená vysoká 

neomluvená absence 

 

Zvolené metody motivace žáků k dokončení studia: 

- úzká spolupráce s Úřadem práce KK 

- finanční motivace – prospěchové stipendium od Karlovarského kraje a od školy 

- zahraniční stáže a brigády. 

- žákovské soutěže  

- mimoškolní aktivity – seznámení a poznání svých spolužáků. 

- spolupráci se zaměstnavateli gastronomických oborů – nabídka zaměstnání. 

 

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 zákonnými zástupci, nebo doporučen výchovnými poradci 

na ZŠ, ale žák sám o něj nejeví zájem. 
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- Ze strany zákonných zástupců a žáků není velký zájem o dny otevřených dveří. Podívat se 

přijdou ti, 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 zákonní zástupci, proto je i v budoucnu 

s nimi neúspěšná komunikace. Informace o škole získávají zprostředkovaně od žáků a ty 

mohou být neúplné. 

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

většinou se jedná o žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

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

způsobem, připravovat se na budoucí povolání. Tento nezájem se projevuje hned 

při nástupu v září – zákonní zástupci ukončují studium pro nezájem. 

- Škola se snaží pro žáky pořádat různé školní akce, ne všichni se mohou zúčastnit, zde 

narážíme na finanční problémy rodiny, když si žák musí určitou finanční částku uhradit 

sám. Někteří žáci nemají zájem se akce zúčastnit, je velmi těžké se jakkoli motivovat. 

- Přínosné pro žáky 1. ročníků 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 sami finančně postarat, 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. 

- Kariérový poradce ve spolupráci se sociálními partnery budoucími zaměstnavateli se snaží 

žákům nabídnout uplatnění po ukončení studia. 

 

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

dokončit. 

- Uskutečňujeme individuální setkání vytipovaných žáků a jejich zákonných zástupců. 

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

s ubytováním, pomoc v hmotné nouzi). 

- Pro žáky ohrožené školním neúspěchem je realizováno doučování v rámci Šablon II. 

- Žákům je nabízena prostupnost mezi obory - mají možnost z oboru skupiny „H“ přestoupit 

na méně náročný obor skupiny „E“. 

- Pokud si žák zvolený obor vybral nesprávně, hledáme v rámci školy další varianty a žákovi 

je případně nabídnuta změna oboru. 
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G) Srovnání předčasných odchodů žáků denního studia ze školy  

 

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 

 

9 27 98 

2014/2015 118 43 

 

9 31 44 

2015/2016 131 49 

 

14 31 51 

2016/2017 120 45 

 

13 25 50 

2017/2018 131 24 

 

6 15 92 

z toho bylo 5 

žáků vyloučeno 

ze studia 

2018/2019 136 10 

 

6 19 107  

z toho byli 4 žáci 

vyloučeni ze 

studia 

2019/2020 121 31 

 

0 11 79 

z toho byli 2 žáci 

vyloučeni ze 

studia 

 

 

Závěr 

 

Z porovnání výsledků vyplývá, že za posledních 5 let počet žáků, kteří předčasně ukončili 

studium, neklesl pod číslo 120.  

Ve školním roce 2019/2020 se výrazně znovu zvýšil počet žáků s přerušeným vzděláváním, 

důvodem bylo těhotenství, finanční či zdravotní důvody v rodině. 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili vzdělávání oproti předchozímu školnímu roku 2018/2019 

výrazně klesl – o 28 žáků. Z celkového počtu předčasných ukončení vzdělávání, tvořilo 

ukončení studia na vlastní žádost 79 případů. Z tohoto počtu však 15 žáků odešlo z denního 

nástavbového studia a tito žáci ale již v minulosti získali výuční list a pokoušeli si zvýšit dosažené 

vzdělání získáním maturitního vysvědčení. U ostatních případů se jednalo o nástup 

do zaměstnání nebo ukončení studia z důvodu vysoké absenci, kdy škola vyzvala zákonné 

zástupce k vysvětlení, ale ti žákům studium ukončili nebo se vůbec neozvali a nepodali žádná 

vysvětlení. 

Bohužel po přerušení studia se vrací ke vzdělávání zpět do školy nízký počet žáků, dokonce 

v posledním uvedeném školním roce se nevrátil žádný žák denního studia.  

Žáci ukončují nebo přerušují studium z existenčních důvodů – nastupují do zaměstnání, protože 
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musí podporovat finančně současnou rodinu, v níž žijí, či z důvodu těhotenství. Bohužel se množí 

případy, kdy žáci naprosto nemají zájem se dále vzdělávat, připravovat se na budoucí povolání 

a docházet do školy. Ve většině případů zákonní zástupci nejsou schopni žáky přesvědčit, aby se 

dál vzdělávali, naprosto selhává motivace v rodině. 

Je také nutné zmínit, že mezi žáky, kteří předčasně odcházejí ze studia, jsou i ti, kteří přestupují 

z jedné školy na druhou. Důvody přestupů jsou většinou spojeny s porušením školního řádu 

na předchozí škole a následně na další škole jsou vyloučeni ze studia nebo studium raději ukončí 

a to pro nezájem. Většinou se jedná o žáky problémové a tvoří větší procento těch, kteří 

předčasně ze studia odchází. Škola k takovým žákům přistupovala tak, že by měli dostat šanci 

na nový začátek v novém školním kolektivu. Bohužel jen mizivé procento takových šancí bylo 

proměněno pozitivně.  

Ve školním roce 2019/2020 byli 2 žáci vyloučeni ze studia za hrubé porušení školního řádu.  

Základem úspěchu je samozřejmě ochota žáka a celé jeho rodiny se na řešení problému podílet 

a mít zájem úspěšně studium dokončit.  
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6. Výchovné poradenství a prevence rizikového chování 

 

V průběhu školního roku 2019/2020 se oblast výchovného poradenství zaměřila na žáky 

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

Šablony II. se výchovné poradkyně vykonávající v projektu činnosti speciálního pedagoga 

věnovaly metodickému vedení pedagogických pracovníků v teoretické i praktické výuce 

a vychovatelkám Domova mládeže. Svoji pozornost také věnovaly žákům s problematikou 

různého druhu. Nedílnou součástí činnosti výchovného poradenství byly také četné konzultace 

se Školskými poradenskými pracovišti – Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně 

pedagogickým centrem. 

Prevence výchovného poradenství byla zaměřena na rizikové chování v kategoriích záškoláctví, 

krádeží, drogové problematiky, patologického hráčství, sexuálních a zdravotních rizik, 

šikanování mezi žáky školy, plánované i neplánované těhotenství žákyň. Snahou výchovných 

poradkyň, speciálních pedagožek, metodičky prevence a všech členů pedagogického sboru je 

předcházet hrozícím sociálně patologickým jevům.  

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 2019/2020 

 

Jméno a příjmení Zařazení Působnost 

Mgr. Hana Taušnerová Výchovná poradkyně ul. Žákovská 

Mgr. Kamila Michtová Výchovná poradkyně ul. Komenského 

Ing. Alexandra Jarošová Metodička prevence ul. Žákovská 

ul. Komenského 

Mgr. Monika Malá Kariérový poradce ul. Žákovská 

ul. Komenského 

 

Přehled akcí skupiny výchovných poradců, speciálních pedagožek a metodiků prevence: 

- 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, plány individuálního přístupu 

k žákům a metodiky práce se žáky. Spolupracují s pedagogy teoretické i praktické výuky, 

s vychovatelkami Domova mládeže, asistentkami pedagoga. Poskytují zpětnou vazbu 

ve vztahu – škola – žák – školské poradenské zařízení. 

- Poskytují krizovou intervenci a konzultace. 

- Konzultační hodiny VP, SPG a MP byly 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. 
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- V případě potřeby mohou zadávat sondy, ankety 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 2x ročně. 

- Žákům končících ročníků je poskytováno poradenství z oblasti možností dalšího 

vzdělávání. V letošním školním roce se žáci nemohli z důvodu pandemické situace 

v České republice účastnit besedy s pracovníky Úřadu práce. 

- Důležité informace předávají i nástěnky výchovných a metodických poradců, 

které informují nejen o činnosti školního poradenského pracoviště, ale jsou také 

tematicky zaměřeny k preventivnímu chování, předávání informací, jsou interaktivní – 

nabízejí možnost zapojení se do aktivit (např. Valentýnská schránka žákovského 

parlamentu, Pozooooor klíště, Den mozku apod.). 

- Metodička prevence se účastní seminářů zaměřených na drogovou problematiku 

a poruchy učení.  

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

- Besedy pro žáky 1. ročníků Hrou proti AIDS. Tyto besedy přijímají žáci kladně. 

- Škola podporuje a spoluorganizuje charitativní sbírky Srdíčkové dny a Světluška. 

Společnost provozující tuto sbírku zajišťuje odbornou přednášku pro žáky.  

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

strašení a Mikulášská nadílka. 

- Žáci 1. ročníků se zúčastnili lyžařského kurzu na Stříbrné, turistické kurzy na Stříbrnou 

a vodácký kurz na řece Ohři byly z důvodu mimořádných opatření zrušeny.  

- Žáci navštívili knihovny v Sokolově a v Karlových Varech. 

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

pomoci, prevence kriminality a trenažér jistoty. 

- Žáky končících ročníků navštívili veletrh pracovních příležitostí 

- Každoročně se žáci zúčastňují projektu Regionální veletrh fiktivních firem a významně 

na něm spolupracují v rámci akce „Poznej pracoviště svého spolužáka“. 

- Konal se maturitní ples a závěrečný ples učebních oborů 

- Ve školních budovách jsou preventivně zaměřené nástěnky. 

- Do vyučovacích hodin byla zařazena témata týkající se ochrany obyvatelstva 

při mimořádných událostech. 

- Účastnili jsme se soutěží středoškolské sportovní ligy. Žáci byli na soutěže připravování 

po výuce a úspěšní sportovci byli oceněni. 

- Realizovalo se mnoho besed (Nestresuj se stresem, Sekty a netradiční náboženství apod.) 

- Žáci se účastnili odborných exkurzí do Zwickau, Bad Elsteru, navštěvovali divadelní 

představení (Anglické divadlo, divadlo v Chebu a Sokolově). 

- Žáci zajišťovali Módní show v MDK Sokolov – líčili, česali i předváděli modely. 

- Z důvodu mimořádných opatření a zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole nedošlo 

ke splnění všech naplánovaných akcí. 
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Mimoškolní aktivity se žáky 

 

   
„Za krásnější Hartenberg“ – největší dobrovolnická akce pro děti a mládež v ČR – 72 hodin 

 

   
Mikulášská jízda v Hřebenech 

 

 

  
Žáci nadělovali v mateřské škole v Sokolově 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Studující – splnění kvalifikačních předpokladů v roce 2019/2020 

Obor Počet 

Studium pro asistenty pedagoga 0 

Studium pro vychovatele 0 

Studium pedagogiky (DPS) 2 

Učitelství VVP, OP  1 

Celkem 3 

 

Porovnání DVPP 

 2018/2019 2019/2020 
Ukončilo 

v r. 2020 

Celkem studovalo  2 4 2 

z toho: DPS  0 2 2 

       VŠ  2 2 0 

       SŠ  0 0 0 

 

Kurzy v rámci DVPP 

Název Počet 

Odborné kurzy pro učitele odborného výcviku 41 

Školení a semináře pro vedoucí pracovníky  5 

Ostatní semináře pro učitele 35 

Webinář Komunikace rodina – škola  

a Syndrom vyhoření v pedagogické profesi 

 55 

47  

Semináře pro vychovatele 4 

Celkem 187 
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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 a Instagramu školy, účastí na odborných či 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 ZŠ?“ - v Ostrově, v Sokolově a v Chebu. 

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

otevřených dveří. 

- Vedení školy spolu s výchovnými poradkyněmi a kariérovou poradkyní prezentovalo školu 

na třídních schůzkách žáků vycházejících ze základních škol v okrese Sokolov.  

Na vzdálené školy byl zaslán propagační materiál a CD se vzdělávací nabídkou školy.  

- Žáci a učitelé odborného výcviku stravovacích oborů dostali příležitost prezentovat své 

zkušenosti a dovednosti při zajištění cateringu na sportovištích IX. Hry olympiády dětí 

a mládeže ČR 2020. 

- Velká prezentační akce všech nabízených oborů pro ZŠ proběhla v rámci 12. regionálního 

veletrhu fiktivních firem v únoru 2020 v Městském domě kultury v Sokolově.  

- Na 8. ZŠ Sokolov se prezentovali žáci oboru kosmetické služby a kadeřník – přímo 

ve výuce předvedli péči o tělo a vlasy, líčení a lakování nehtů. 

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

- Již počtvrté jsme zrealizovali školní veletrh cvičných firem „Veletrh pod střechou“, 

na kterém vystavovaly firmy neregistrované v CEFIFu, a školní výběrové řízení fiktivních 

firem „Chyť si svoji firmu“, kde se žáci ucházejí o pozice ředitele firmy, zástupce ředitele 

a pracovníka marketingového a personálního oddělení. V letošním roce se školního 

výběrového řízení zúčastnily na naše pozvání i zástupkyně CEFIFu. 

- V rámci středoškolské sportovní ligy jsme bojovali v 5 okresních a 5 krajských soutěžích 

(přespolní běh, volejbal, basketbal, malá kopaná a florbal). Celkově jsme se umístili 

na 3. místě v okresní soutěži a na 9. místě v krajské soutěži. Dívky získaly 1. místo 

v krajské soutěži ve florbalu a postoupili do republikového finále, které se z důvodu 

pandemie COVID-19 nekonalo. Chlapci postoupili do krajské soutěže ve volejbalu. 

- V rámci středoškolské sportovní ligy jsme bojovali v 5 okresních a 5 krajských soutěžích. 

Dívky získaly 1. místo ve florbalu a postoupily na republikové finále. Děvčata naší školy 

dále postoupila do krajských soutěží ve volejbalu a malé kopané.  

- V matematických soutěžích se naši žáci účastnili soutěží Logická olympiáda a Piškvorky.  

- Organizovali jsme se školního kola olympiády v anglickém a německém jazyce 

a okresního kola olympiády v anglickém a českém jazyce. Soutěže angličtinář roku, 

v konverzační soutěži v anglickém jazyce u učebních oborů. 

- Účastnili jsme se charitativních sbírek „Srdíčkové dny“ a žáci ubytovaní v domově 

mládeže se účastnili sbírky „Světluška“. 
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- 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 učebních oborů se zúčastnili akce „Setkání s osobnostmi“, která se konala v hotelu 

Jalta v Praze. 

- Žáci oboru informační služby pomáhali při akcích pořádaných Městskou knihovnou 

v Sokolově – např. „Den s Tyflocentrem“, která je věnovaná nevidomým.  

- Čtyři žákyně pracují ve studentském zastupitelstvu při Městském úřadě Sokolov. 

- Každoročně se účastníme akcí „Strašení na hradě Hartenberg“ a „Mikulášská jízda“ 

v Hřebenech. 

- Účastníme se celorepublikového projektu „72 hodin“ – vylepšení života kolem sebe 

a péče o přírodu. V rámci tohoto projektu žáci uklidili a vylepšili okolí hradu Hartenberg. 

- V tomtéž projektu žákyně oboru kosmetické služby, cukrář a aranžér připravily zajímavé 

dopoledne pro seniory z Domu s pečovatelskou službou v Dolním Rychnově. Tato aktivita 

se konala pod projektovým názvem „Den pro radost“.  

- Žáci oboru aranžér navštívili mateřskou školu v Sokolově v ul. Pionýrů, pro jejíž děti 

vyrobili omalovánky, se kterými pak společně s našimi žáky celé dopoledne pracovali 

a pro děti připravili mikulášskou nadílku. 

- Žákyně oborů kosmetické služby a kadeřník se prezentovaly při přípravě Módní show, 

která se konala v MDK Sokolov. Líčily a česaly modelky na tematickém večeru 

zaměřeném na italskou módu. 

- V rámci projektu IKAP v Karlovarském kraji spolupracovala škola se třemi základními 

školami – žáci ze ZŠ se účastnili pravidelně truhlářského kroužku, což se velmi kladně 

projevilo i na náboru žáků do dřevozpracujících oborů. 

- Zorganizovali jsme 12. ročník Regionálního veletrhu fiktivních firem v Sokolově, kterého 

se opět účastnily také firmy ze Slovenska. Akce byla kromě zmíněné soutěže fiktivních 

firem také prezentační akcí jednotlivých oborů školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout 

ročníkové práce cukrářů, pekařů, prezentaci moderní gastronomie, ukázky trendů 

ve stolničení.  

- Žáci oboru aranžér připravili a realizovali výstavu zaměřenou na připomenutí výročí 30 let 

od Sametové revoluce. Výstava byla umístěna pro veřejnost ve vestibulu MDK Sokolov. 

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

- Žáci oborů kadeřník a kosmetické služby v organizaci Sociální služby v Kynšperku 

nad Ohří, příspěvková organizace v rámci Celostátního dne poskytovatelů sociálních služeb 

česali a líčili klienty na fotografický workshop.  

- Žáci obory cukrář, aranžér, kuchař-číšník se prezentovali na adventních trzích v Sokolově, 

Kraslicích a Kynšperku, kde ve stáncích nabízeli své výrobky. 

- Žáci učebních oborů si založili „Knihobar“ ve školní budově v Komenského ulici. Knihy 

a časopisy mohou využívat o přestávkách, v době volných hodin a zároveň si knihy 

půjčovat domů pod heslem „Půjč si mě a zase vrať“.  

- Žáci oboru truhlář na objednávku města Kynšperk zhotovili repliku londýnské telefonní 

budky, která ve městě bude sloužit jako „Knihobudka“. 

- Zaměstnanci školy se zapojili v době Mimořádných opatření proti nemoci COVID-19 

do dobrovolného šití roušek a výroby ochranných plastových štítů na 3D tiskárně. 
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Úspěchy v soutěžích: 

- Žáci oboru kuchař a pekař se zúčastnili soutěže o nejlepší pokrm s regionální potravinou 

v Lokti „O nejlepší koláč a polévku s regionálními surovinami“, umístili se na 3. místě. 

- Žáci oboru aranžér získali na celorepublikové soutěži v Plzni 1. místo v královské 

disciplíně – Výkladní skříň. Tématem bylo 30 let od uplynutí Sametové revoluce. 

- Žák Jakub Matula získal 2. místo v celostátní soutěži SOP. Jakub Matula - zpracoval 

v loňském školním roce středoškolskou odbornou práci na téma Paleo životní styl a s touto 

prací uspěl v hodnocení odbornou komisí na 2. místě mezi žáky oboru číšník - servírka. 

- Žákyně oboru kosmetické služby se umístily na 2. a 3. místě v Beauty cupu Domažlice – 

kategorie Make-up a na 1. a 3. místě na mistrovství ČR Koruna kreativity 2020 v Praze.  

- Žákyně oboru kadeřník Markéta Ficková zde získala rovněž 1. místo v kategorii Foukaná. 

1. místo obou žákyň znamenalo postup na European Open International 

Championship 2020 v kategoriích make-up a foukaná. 

Na této evropské soutěži, která se konala na Slovensku v Bratislavě, jsme získali 2. místo 

a 3. místo, obě v kategorii make-up. 

- Žáci a učitelé odborného výcviku stravovacích oborů se zúčastnili soutěže odborných 

dovedností Gastro Vitana majonéza cup, kde v kategorii senior získali titul Vicemistr ČR. 

- Na soutěži Lázeňský pohárek získala žákyně oboru cukrář 2. místo v bronzovém pásmu. 

- Žáci oboru aranžér soutěžili v Českých Budějovicích na AR Junior 2020. Získali jsme 

3. místo v kategorii Plakát. 

- Žáci oboru kadeřník se zúčastnili soutěže „Děčínská vlna“, kde se umístili na 4. 

a 5. místě.  

- Naše fiktivní firmy se účastnili veletrhů v Mostě – 1. místo kategorie Propagační materiály 

a v Plzni – 4. místo nejlepší stánek. 

- V rámci středoškolské sportovní ligy obsadilo družstvo dívek naší školy 2. místo v okresní 

soutěži v basketbalu a postoupilo do krajského kola, družstvo chlapců také postoupilo 

do krajského kola ve volejbalu. Největším úspěchem bylo 1. místo dívek v krajském kole 

ve florbalu a postup do republikového finále, které se z důvodu pandemie COVID-19 

nekonalo. 

 

Na další soutěže se připravovali žáci oboru cukrář (Kouzlení z perníku, Srdce na talíři), oboru 

kuchař – číšník (Srdce na talíři, Soutěž ve stolničení v Domažlicích), obor truhlář (O hoblík Káji 

Hoblíka), obor Podnikání (Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Šaľe a Praze), pokračování 

Středoškolské sportovní ligy, příprava soutěže Gastro Kraslice 2020, kterou naše škola pořádá 

aj. Bohužel z důvodu mimořádných opatření nemohla být práce žáků a pedagogů zúročena, 

protože soutěže a jiné akce byly z bezpečnostních důvodů zrušeny. 

 

Škola se prezentovala během celého školního roku zveřejňováním článků v Krajských listech, 

Sokolovském deníku, na webových stránkách školy a Facebooku školy, v rádiích Frekvence 1 

a Evropa 2. 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.  
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Realizační tým akce IX. Hry olympiády dětí a mládeže ČR 2020. Naše obory kuchař-číšník, 

cukrář a pekař si vzali na starost zajištění cateringových služeb na sportovištích a při slavnostních 

ceremoniálech - celkem pro 2500 osob, v průběhu 5 dnů. 
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Ocenění Jakuba Matuly členy Vlády ČR a Hospodářskou komorou ČR za 2. nejlepší 

samostatnou odbornou práci v republice – obor číšník-servírka, téma Paleo strava.  

 

 
Vítězná výkladní skříň na téma 30. let od Sametové revoluce. Výkladní skříň byla také 

ústředním prvkem výstavy ve vestibulu Městského domu kultury Sokolov, kterou naši aranžéři 

na toto téma připravili.  
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Výzdoba prostor v Městském domě kultury na reprezentační ples města Sokolova na téma 

„Královský bál“. Výzdobu připravili žáci oboru aranžér.  

 

 
Úspěšný tým žákyň oboru kosmetické služby, které obsadily 2. a 3. místo na European Open 

International Championship 2020 v Bratislavě. 
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2. místo – Barbora Petráčková                       3. místo – Sarah Kotálová 

 

 

 
Děčínská vlna 2020 – soutěžní tým oboru kadeřník  

  



 Stránka 44 z 58  

9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI a jiné kontroly 

 

Inspekční činnost ČŠI  

Předmětem inspekční činnosti ve dnech 1. - 3. 6. 2020 bylo získávání a analyzování informací 

zaměřených na ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s maturitní 

zkouškou v jarním zkušebním období roku 2020 ve smyslu vyhlášky č. 232/2020 Sb., 

o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, 

s ohledem na opatření v souvislosti s pandemií COVID-19, podle § 174 odst. 2 písm. a) 

školského zákona. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky  

 

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 

Dne 23. 10. 2019 byla provedena kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 

zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 

Místem kontroly byly všechny budovy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky  

 

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 

Dne 12. 11. 2019 byla provedena kontrola – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými směsmi podle zákona č. 262/2006 Sb.  

Místem kontroly byly všechna pracoviště Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky  

 

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 

Dne 15. 11. 2019 byla provedena kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Místem kontroly byla školní jídelna v Kynšperku nad Ohří. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky  

 

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary 

Dne 29. 11. 2019 byla provedena kontrola podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví. 

Místem kontroly byla školní budova Žákovská 716, Sokolov. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky  

 

Policie České republiky, odbor cizinecké policie 

Dne 29. 11. 2019 byla provedena kontrola evidence a hlášení cizinců ze strany ubytovacího 

zařízení Domov mládeže, Mládeže 496/3 v Kynšperku nad Ohří.  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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Policie České republiky, odbor cizinecké policie 

Dne 21. 8. 2020 byla provedena kontrola evidence a hlášení cizinců ze strany ubytovacího 

zařízení Domov mládeže, Kpt. Jaroše 1843 v Kraslicích.  

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

Na ekonomickém úseku byly provedeny následující vnější kontroly: 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

V období 7. – 17. 1. 2020 byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 

se zaměřením na registr smluv, cestovní výdaje, evidence v souvislosti s vozovým parkem 

a spisovou službu a archivaci. 

 

Byly zjištěny následující závady: 

Cestovní náhrady - při výplatě cestovních náhrad při použití služebních vozidel, namátkovou 

kontrolou bylo zjištěno, že u čtyř pracovních cest služebním vozidlem nebyl evidován cestovní 

příkaz a vyplacen nárok na cestovné a stravné. Stav byl opraven a nárok dotčeným zaměstnancům 

doplacen. 

Registr smluv – chybně vloženo 6 smluv, provedena okamžitá náprava. 
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10. Hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje 

o hospodaření školy v Kč 

činnost k 31. 12. 2019 činnost k 30. 6. 2020 

hlavní doplňková hlavní doplňková 

1. Náklady celkem 80 314 925,32 2 236 527,01 37 852 211,36  437 563,67 

2. Výnosy celkem 80 317 942,30 2 644 721,95 37 884 204,43 1 195 580,79 

3. Hospodářský výsledek 

před zdaněním 

3 016,98  408 194,94 31 993,07 758 017,12 

 

Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace k 31. 12. 

2019 

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem 0 

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 15 503 185 

 toho:  

   Běžné provozní výdaje 15 397 000 

   Veletrh fiktivních firem 20 000 

   Soutěž Gastro Kraslice a Hoblík Káji Hoblíka 12 000 

   Příspěvek na studující učitele SŠ 25 000 

   Příspěvek na testování SCIO a VEKTOR 11 685 

   Stipendia vybraným oborům vzdělávání 37 500 

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu 

zřizovatele celkem 

53 781 021 

 z toho:   

    ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 52 694 609 

    ÚZ 33049 podpora odborného vzdělávání 283 364 

    ÚZ 33076 mezikrajové rozdíly v odměňování   

        pedagogických pracovníků 

780 575 

    ÚZ 33160 projekty romské komunity 22 473 

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 2 828 091,53 

 z toho:  

    Grant Města Sokolov  40 000 

    Dotace z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří 4 000 

    Dotace z rozpočtu města Březová 5 000 

    Příspěvek z Úřadu práce  18 000 

    Projekt ESF – Učíme se vedle sebe 1 424 060,81 

    Projekt ESF – Zlepšení kvality vzdělávání SŠŽ Sokolov 355 224,70 

    Projekt ESF – Rozvoj odborných kompetencí pedagogů 396 746,62 

    Projekt ESF – Implementace Krajského akčního plánu 1  315 207,40 

    Odpisy majetku pořízeného z projektů ESF 269 832 
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Přehled přijatých darů za období školního roku  

Sponzor – dárce Účel daru částka 

Život dětem, o.p.s. Učební pomůcky 1 564 

Vodohospodářská společnost Sokolov Veletrh fiktivních firem 1000 

   

Dotace z rozpočtu města Účel daru částka 

Město Kynšperk Veletrh fiktivních firem 4000 

Město Březová Veletrh fiktivních firem 5000 

   

 

 

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

 

Prostředky Stav k 1. 1. 2019 Stav k 31. 12. 2019 

Peněžní fondy 

Fond odměn 339 456,42 397 471,42 

Fond rezervní tvořený ze zisku 1 124 114,64 956 172,75 

Fond rezervní z ostatních titulů (projekty) 1 331 864,47 2 034 766,94 

Fond kulturních a sociálních potřeb 469 307,62 572 893,62 

Fond investic 431 390,83 406 852,83 

 

 

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 § 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 52 694 609 52 694 609 0 

z 

toho 

- Platy 38 148 204 38 148 204 0 

- OON 221 435 221 435 0 

- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 14 324 970 14 324 970 0 

33049 Podpora odborného vzdělávání 283 468 283 364 104 

33076 
Mezikrajové rozdíly v odměňování 

pedagogických pracovníků  
781 151 780 575 576 

33160 Projekty romské komunity 37 000 22 473 14 527 

- Neinvestiční dotace celkem 53 796 228 53 781 021 15 207 

 

 

B. Vyúčtování prostředků NIV 

 

Ukazatel 
Hlavní činnost Doplňková činnost 

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

Náklady celkem 73 420 000 80 314 925,32 2 216 000 2 223 527,01 

Výnosy celkem 73 430 000 80 317 942,30 2 570 000 2 644 721,95 

Hospodářský výsledek 0   3 016,98 354 000  408 194,94  

Hospodářský výsledek 

po zdanění 
0   3 016,98 354 000  408 194,94 
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C. Hospodářský výsledek 

 

Upravený hospodářský výsledek 

Ukazatel                                      Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 3 016,98 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 408 194,94 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2019 (před zdaněním) 411 211,92 

Zdanění 0 

Celkem po zdanění  411 211,92 

Dodatečné odvody a vratky 0 

Úhrada ztráty z minulých let 0 

Další položky upravující hospodářský výsledek 0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 411 211,92 

 

 

Schválené rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku r. 2019 

 

Ukazatel Stav k 31. 12. 
Schválené 

rozdělení 

Stav po rozdělení 

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

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let 0 0 0 

Rezervní fond 956 172,75 328 969,92 1 285 142,67 

Fond odměn 397 471,42 82 242 479 713,42 

Odvod do rozpočtu 

zřizovatele 

 0 0 

Celkem 411 211,92  

 

§ 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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11. Mezinárodní a rozvojové programy 

 

a) Mezinárodní programy  

 

Spolupráce se střední školou ve Schwandorfu, 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.  

 

Spolupráce se Spojenou školou v Šaľe 

 

Pokračuje dlouholetá spolupráce v rámci žákovských fiktivních firem. Obě školy se vzájemně 

účastní veletrhů fiktivních firem, jejichž organizaci zaštiťují. 

 

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 primární preventisty, program pro speciální 

pedagogy, programy pro přípravu pedagogů na státní maturitní zkoušky, programy 

pro vzdělávání učitelů odborného výcviku, program pro osvojení forem distanční výuky 

a formativního hodnocení, pro učitele odborných předmětů stravovacích - licence Kulinářské 

umění apod. 
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12. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme z důvodu nízkého zájmu veřejnosti nepořádali žádné kurzy 

pro veřejnost.  

 

V rámci dalšího vzdělávání využila většina našich zaměstnanců pedagogických 

i nepedagogických nabídky mnoha odborných kurzů. V období mimořádných vládních opatření 

z důvodu COVID-19 bylo využíváno zejména nabídky webinářů pro pedagogické pracovníky 

školy, např. Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, Komunikace rodina – škola apod., 

kterých využili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jedná se celkem o 187 kurzů 

pro pedagogické pracovníky. 

 

Z projektu ESF „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ Sokolov“ („Šablony II“) byly 

podpořeny vyučující cizích jazyků, které se v srpnu zúčastnily třídenních kurzů Letní školy 

pro učitele angličtiny a němčiny pro ZŠ a SŠ v Čeladné.  

 

Z projektu ESF „Učíme se vedle sebe“ byla podpořena 1 učitelka všeobecně vzdělávacích 

předmětů tím, že absolvovala program Speciální pedagogika pro učitele v rozsahu 425 hodin 

a 1 učitelka odborného výcviku absolvováním programu Speciální pedagogika pro absolventy 

SŠ.  

 

V rámci celoživotního vzdělávání splnili také 2 učitelé odborného výcviku kvalifikační 

předpoklady absolvováním programu Studium pedagogiky.  
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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 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476 Implementace Krajského akčního plánu 1 

v Karlovarském kraji 

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2018 – 30. 6. 2020 

V rámci aktivity Podpora polytechnického vzdělávání (truhlářský kroužek) byla navázána 

spolupráce se 6 základními školami. Aktivita byla určena pro žáky 7., 8. a 9. ročníků. 

Každý rok se aktivity zúčastnily 3 základní školy. V rámci této aktivity proběhly ve školním roce 

2019/2020 pouze 4 truhlářské kroužky. Některé další aktivity nebylo možno z důvodu 

mimořádných vládních opatření naplnit (neuskutečnily se 2 kroužky, 1 exkurze a 1 soutěž).  

 

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014465 „Rozvoj odborných kompetencí pedagogů SŠŽ 

Sokolov“ – schválen pro období od 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021 

 

Projekt obsahuje následující klíčové aktivity: 

 

2.III/2 a 2.VIII/2 Školní speciální pedagog a školní speciální pedagog na domově mládeže 

Aktivitou je podpořen speciální pedagog, který působí ve škole a domově mládeže a začleňuje 

do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření a vyrovnává tak šance na maximální rozvoj 

potenciálu těchto žáků ve škole. 

 

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora 

Z této šablony je podpořen pracovník na pozici koordinátora spolupráce se zaměstnavateli 

na 0,5 úvazku. Spolupracuje při sjednávání nových smluv se zaměstnavateli, kontroluje žáky 

na odloučených pracovištích a zajišťuje pro učitele odborných předmětů i odborného výcviku 

workshopy a přednášky odborníků z praxe v oboru cukrář a pekař. 

 

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora 

Školní kariérový poradce při úvazku 0,2 zajišťuje poradenskou činnost pro žáky na obou školních 

budovách.  

 

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 320 hodin 

(40x 8 hodin) – cizí jazyky, DVPP v rozsahu 48 hodin (6x 8 hodin) – čtenářská gramotnost 

a DVPP v rozsahu 16 hodin (2x 8 hodin) - ICT 

Aktivita byla prozatím čerpána na absolvování jazykových kurzů akreditovaných MŠMT 

pro učitele němčiny a angličtiny – 2 absolvovali Letní školu pro učitele angličtiny na ZŠ a SŠ 

a 2 absolvovali Školu metodiky po učitele německého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ, 2 pravidelně 
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navštěvují kurz Konverzační soboty pro učitele němčiny a angličtiny 

 

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů různých škol 

V rámci této aktivity absolvovala učitelka odborného výcviku oboru aranžér dvoudenní stáž 

ve Střední průmyslové škole dopravní a.s. Praha. 

 

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 

V rámci této aktivity se konala se dvoudenní výuka (po 6 hodinách denně) vedená odborníkem 

z praxe pro obor kadeřnice a obor cukrář. Odborník z praxe předvedl žákům nové a nejmodernější 

techniky využívané v praxi výše uvedených oborů. 

 

2.III/19 Klub pro žáky (čtenářský klub a klub v cizím jazyce) a doučování žáků SŠ 

ohrožených školním neúspěchem 

Aktivity jsou realizovány pro žáky ohrožené školním neúspěchem v případě doučování 

při přípravě na maturitní zkoušky – uskutečnily se semináře pro přípravu ke společné části 

maturitní zkoušky z českého jazyka, německého jazyka a anglického jazyka a matematiky, a dále 

doučování žáků v odborných předmětech a matematice pro žáky učebních oborů. Čtenářský klub 

a klub v anglickém jazyce fungovaly ve školní budově v Komenského ulici. 

 

2.III/20 Komunitně osvětová setkání 

Z důvodu mimořádných opatření od března 2020 se naplánované aktivity doposud nekonaly. Jde 

o volnočasové komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka. 

 

2.VIII/9 Sdílení zkušeností pedagogů různých školských zařízení a 2.VIII/12 Zapojení 

odborníka z praxe 

Tyto šablony jsou určeny pro domov mládeže, kde proběhla již návštěva vychovatelky našeho 

domova mládeže v domově mládeže v Karlových Varech a jedno skupinové sezení se školním 

speciálním pedagogem ze ZŠ v Kynšperku nad Ohří na našem domově mládeže.  
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14. Spolupráce s organizacemi  

 

Škola má uzavřených 34 smluv s provozními pracovišti pro vykonávání odborného výcviku 

v oborech kuchař-číšník, práce ve stravování, cukrář, potravinářská výroba (ŠVP cukrářské 

práce), pekař, potravinářské práce (ŠVP pekařské práce), kadeřník, truhlář a aranžér.  

Pokračujeme ve spolupráci s firmou ERIN Karlovy Vary, která šije pro žáky stravovacích 

oborů, kadeřnice, aranžéry a kosmetičky jednotné stejnokroje a firmou PRACANT, od které 

nakupujeme pro stravovací odbory obuv.  

 

Škola pravidelně spolupracuje i s níže uvedenými organizacemi: 

- Spojená škola Šaľa, SOŠ obchodu a služieb Galanta (Slovensko) 

- Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 

- Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 (truhlářský kroužek) 

- Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 (truhlářský kroužek) 

- Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 (truhlářský kroužek) 

- Základní škola Březová, okres Sokolov (truhlářský kroužek) 

- 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace (truhlářský kroužek) 

- Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace (truhlářský 

kroužek) 

- Karlovarský kraj a Krajský úřad Karlovarského kraje 

- Město Sokolov a Městský úřad Sokolov 

- Město Kynšperk nad Ohří a Městský úřad Kynšperk nad Ohří 

- Město Březová a Městský úřad Březová 

- Město Kraslice a Městský úřad  

- Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov  

- Speciální pedagogické centrum Karlovy Vary, Sokolov, Mariánské Lázně a Plzeň 

- Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, obvodní oddělení Sokolov - město 

a obvodní oddělení Kynšperk nad Ohří 

- Úřad práce České republiky (pracoviště v Sokolově a v Karlových Varech) 

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

- Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace 

- Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace  

- DOP - HC s.r.o.  

- Městská knihovna Sokolov  

- Krajská knihovna Karlovy Vary  

- Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace 

- Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace 

- Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace (Dům kultury v Kraslicích) 

- gastronomické provozy a hotely ve městech Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské 

Lázně 

- Golf Sokolov 

- Möbelix Karlovy Vary  

- Středisko praktického vyučování Grand hotel PUPP Karlovy Vary 
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- Alan Remeš (ARZO) 

- Život dětem, o.p.s. 

- FK Baník Sokolov a.s. 

- Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

- FA Framezi, FA Primavera,  

- RYOR a.s.  

- FA Makobutterfly 

- FA Gatroklimatech 

- FA Hoffman Bohemia 

- Hotel IFA Schöneck 

- Pivovar PERMON s.r.o. 

- Kynšperský pivovar s.r.o. 

- THERMAL-F, a.s. (Hotel Thermal Karlovy Vary) 

- Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. 

- SOKOREST, s.r.o. 

- SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o. 

- Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s. (Statek Bernard Královské Poříčí) 

- Lázně Františkovy Lázně a.s. 

- DŘEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s. 

- LB Nábytek s.r.o.  

- Zeelandia spol. s r.o.  

- Sokolovský deník 

- Karlovarské noviny 

- Sokolovský Patriot 

- další fyzické osoby (Smlouvy o odborném výcviku, darovací smlouvy apod.).  

 

Jsme členy odborných asociací a svazů: 

- Asociace kuchařů a cukrářů ČR 

- Asociace cukrářů a pekařů ČR 

- Asociace kosmetiček ČR 

- Asociace českých nábytkářů 

- Asociace aranžérů 

 

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

 

Domov mládeže v Sokolově zajišťoval všem přijatým žákům, kteří nemohou denně dojíždět 

do školy, ubytování a stravování ve školní jídelně. Zahájili jsme školní rok pro nově příchozí 

žáky i jejich zákonné zástupce informační schůzkou a školením BOZP, PO a VŘDM. Výchovná 

činnost v domově mládeže je zaměřena na nenásilné vedení k aktivnímu a smysluplnému 

trávení volného času, na vytváření zdravé sebedůvěry, na umění komunikace, na vytváření 

zdravých sociálních vazeb v rámci výchovné skupiny, na dodržování slušnosti a posilování 

kladných osobních vlastností.  

Ve školním roce 2019/2020 se nám nepodařilo obsadit domov mládeže do plné kapacity, 

ale i tak se nám podařilo optimálně rozložit personální obsazení zaměstnanců domova mládeže, 

sestavit rozvrh služeb a měli jsme více času, který byl určený k individuální práci 

i volnočasovým aktivitám se žáky. Vládla zde pozitivní pracovní atmosféra mezi žáky 

i pracovníky.  

Na začátku školního roku byla výchovná práce zaměřena 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. Pravidelně do DM docházel díky naplňování šablony 

2.VIII/2 Školní speciální pedagog na domově mládeže speciální pedagog, jehož činnost se 

nejčastěji týkala oblastí pomoci při péči o žáky se specifickými poruchami učení, při adaptaci 

žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku, vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení 

či jinými problémy, které by mohly negativně ovlivnit úspěšnost studia ve škole. 

Specifickou skupinu na DM již několik let tvoří žáci, kteří se věnují výkonnostním sportům, 

především fotbalu v Baníku Sokolov. Přístup k těmto sportovně založeným žákům vyžaduje 

úpravu denního režimu a spolupráci s jejich trenéry.  

Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků na domově mládeže je rozvoj klíčových 

kompetencí a zajišťování podmínek pro studium, vytváření kvalitního prostředí pro pravidelnou 

přípravu, pomoc při studiu a sledování prospěchu a chování. Vnitřní řád jednoznačně vymezuje 

dobu určenou ke studiu, která pak musí být dodržována. Žákům je také umožněna a stanovena 

individuální studijní doba. 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. Je využíváno i pracovní zapojení při vytváření prostředí a výchova k sounáležitosti 

s domovem a jeho obyvateli. 

Mezi základní vize pro školní rok byly zařazeny nejběžnější pedagogické cíle, kterých je třeba 

dosáhnout, jako je pozdravit, poděkovat, požádat, jednat slušně se spolubydlícími, pedagogy 

a personálem DM, přeneseně pak: jednat slušně a s respektem obecně. Přesto, že jde o běžnou 

problematiku, jsou v ní stále nedostatky. Jsou žáci, kteří si tyto návyky nepřinesli z domova 

a základní školy, ale při delším pobytu v DM se velice často dařilo tyto návyky u žáků 

vypěstovat. 
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Na klubovnách mají žáci v provozu 6 počítačů s přístupem na internet. Počítače jsou prakticky 

využívány hlavně při přípravě seminárních nebo ročníkových prací. Každý žák na začátku 

školního roku dostane vouchery s osobním heslem k připojení na internet ke svému notebooku, 

mobilnímu telefonu.  

Na pravidelných měsíčních schůzkách, byli žáci seznamováni s nabídkou pestré zájmové 

činnosti, vždy s pranostikou v daném měsíci a významnými dny. Veškeré akce byly 

propagovány formou týdenního plánu, plakátů. Mezi velmi oblíbenou volnočasovou aktivitu 

patří společné sledování filmů a dokumentů, promítání projektorem na filmové plátno. Vznikly 

pěkné podvečery, např. s českým filmem, veselohry, dokument Katka, projekce na přání apod. 

Po promítání následná beseda, diskuze a rozebírání děje.  

Vychovatelky se snažily formovat 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 Habartově.  

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

z měsíčních plánů. Součástí měsíčních plánů byly také různé znalostní testy, týdenní soutěže, 

návštěva kina, návštěva knihovny, výstav. Abychom načerpali novou inspiraci, navštívili jsme 

společně dům Smaragd v Sokolově a nasáli vánoční atmosféru.  

Opět jsme se zúčastnili akce sbírkových dnů „Světluška“ (dlouhodobý projekt Nadačního fondu 

Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým 

trochu světla) a „Bílá pastelka“ za pomoci dobrovolných účastníků z DM, i přesto, že se těchto 

akcí mohli zúčastňovat v době mimo vyučování. V rámci naší pravidelné výchovné činnosti 

nabízíme žákům rozmanité výtvarné aktivity - enkaustiku, malování na kameny, ulity a různé 

přírodní materiály, origami, tvoření svícnů, věnečků, péče o pokojové květiny, přesazování. 

Ve vychovatelně je k dispozici celá řada společenských her (šachy, dáma, poker, mlýn, Twister, 

Aktivity, Scrabble, Člověče nezlob se, Dostihy a Sázky, Monopoly, karetní hry aj.). 

Žáci společně s vychovatelkami hodnotili jednotlivé akce, řešili problémy související 

s chováním, dodržováním řádu domova mládeže, stravováním ve školní jídelně a také podávali 

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

případů žáci dokázali i navrhnout rozumná řešení.  

Pozornost byla věnována zdravému životnímu stylu a byla podporována aktivita - návštěva 

posilovny fitness Ural, stolní tenis, elektronické šipky a sportovní aktivity v areálu Bohemia. 

Pro další individuální sportování žáků 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. Sportovní centra nabízí celou řadu nových aktivit (spinning, squash, 

ricochet, fit box, bowling, skupinové posilovací cvičení apod.).  

Mimoškolní výchova v domově mládeže byla převážně realizována formou neformálních besed 

s žáky v souladu se schváleným školským vzdělávacím programem domova mládeže. 

Vychovatelky v tomto školním roce zahájily projekt Šablony II. – Sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

k získání dovedností v oblasti volnočasových aktivit a zapojení odborníka z praxe. Cílem 

šablony je osobnostně sociální rozvoj žáků ubytovaných, rozvoj komunikačních dovedností 

a znalostí z oblasti sociální psychologie, které budou moci využít v budoucím osobním 

i pracovním životě.  
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Výchovná činnost pro ubytované žáky byla přerušena v souvislosti mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 10676/2020/MIN/KAN ze dne 10. 03. 2020 a byla 

přijata opatření proti šíření koronaviru, domov mládeže byl uzavřen od 11. 03. 2020 

do 11. 5. 2020. Po celou dobu mimořádné situace vychovatelky do konce školního roku se žáky 

komunikovaly, podporovaly je, kontaktovaly s nimi prostřednictvím sociálních sítí, telefonem 

a pomáhaly jim se zvládnutím a překonáním krize.  

Od 11. května mohli žáci být opět ubytováni na domově mládeže a využili za přísných 

provozních pravidel poskytované služby domova mládeže k přípravě na maturitní a závěrečné 

zkoušky v souladu usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Počet ubytovaných se 

v tomto období pohyboval mezi 3 až 6 žáky.  
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