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Zpráva o činnosti školy
1. Základní údaje o škole







Název školy, adresa: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola
Příbram IV, příspěvková organizace
Zřizovatel: Středočeský kraj
IČO: 00873489, IZO ředitelství školy: 600 170 225
Kontakty:
číslo telefonu: 318 472 118, faxu: 318 472 146
e-mailová adresa: ouppb@kr-s.cz
www stránky: ouu.pb.cz
ředitel školy: Mgr. Pavel Bartl do 17. 3. 2019
Mgr. Pavlína Caisová od 18. 3. 2019 pověřena řízením organizace
ředitelka školy: Mgr. Pavlína Caisová od 15. 7. 2019
statutární zástupce: Mgr. Petr Tošovský, tel. č. 318 472 120
další jmenovaný zástupce: Mgr. Petr Port do 28. 2. 2019
Eva Vondrášková, tel. č. 318 472 111 od 25. 3. 2019
seznam členů školské rady:
Předseda: Mgr. Šárka Vylitová (za pedagogické pracovníky)
Místopředseda: Marie Molková (za zákonné zástupce)
Člen: Mgr. Věra Kresslová (za zřizovatele)
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 20. 8. 2019 (č. j.
Rozhodnutí MŠMT-26717/2019-4)

2. Charakteristika školy
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy: Hlavním předmětem činnosti je příprava na povolání
a činnosti s tím související v učebních oborech. V rámci OU a PrŠ je integrována výuka učebních
oborů Odborného učiliště a Praktické školy (střední škola). V čele OU a PrŠ stojí ředitel a dva
zástupci – zástupce pro teoretické vyučování a zástupce pro praktické vyučování.
Škola se skládá z několika objektů, které jsou vymezeny ve zřizovací listině školy (budova školy,
tělocvična školy, dílny školy) a jsou ve vlastnictví zřizovatele. Vzdělávací programy školy jsou
schváleny MŠMT ČR.
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami:
Obor

kód oboru

doba výuky

Zednické práce

36-67-E/01

3 roky

č. j. 9325/2009-23

Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01

3 roky

č. j. 6907/2008-23

Prodavačské práce

66-51-E/01

3 roky

č. j. 6907/2008-23

Pečovatelské služby

75-41-E/01

3 roky

č. j. 9325/2009-23

Strojírenské práce

23-51-E/01

3 roky

č. j. 9325/2009-23

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

2 roky

č. j. 13 155/2010 - 28
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schvalovací doložka MŠMT ČR

Praktická škola jednoletá



78-62-C/01

č. j. 13 155/2010 - 28

1 rok

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Hlavním cílem Odborného učiliště je zapojení žáků do tříleté odborné přípravy, která směřuje
k nezávislosti na pomoci okolí, integraci do společnosti a profesní připravenosti uplatnit se ve
zvoleném oboru. Výstupem těchto oborů je střední vzdělání s výučním listem.
Praktické školy (dvouletá a jednoletá) jsou zaměřené na žáky se sníženými rozumovými
schopnostmi a žáky s více vadami, kteří přicházejí ze speciálních škol a získali základy vzdělání.
Cílem tohoto vzdělávání je uplatnění žáků v rámci svých možností a individuálních dovedností při
pomocných pracích v chráněných dílnách. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a žáci
získají střední vzdělání.
3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2018)
Nejvyšší
Skutečný
Počet
povolený
Druh/typ školy
počet
žáků/
IZO
počet
žáků/
stud.
žáků/
stud.1
v DFV2
stud.

Střední škola

110 028 201

224

121

Přepočtený
počet ped.
prac.

Počet
žáků/stud.
na přep. počet
ped. prac.
v DFV

22,66

5,33

121

všechny formy vzdělávání; 2DFV - denní forma vzdělávání

1

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k
30. 9. 2018)
Nejvyšší
Skutečný počet
povolený počet
Z
Přepočtený
žáků/stud.
Školské zařízení
IZO
žáků/stud.
toho
počet
(ubyt.
(ubyt./
cizích pracovníků
/stráv./klientů)
stráv./klientů)

Školní výdejna

150 077 475

Neuvádí se

0

95

1,00

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich


Uveďte změny ve skladbě oborů vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (nové
obory, zrušené obory, dobíhající obory).

I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2018)
Kód a název oboru

Počet žáků

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Průměrný
počet
žáků/tř.

Počet
tříd

0

0

0

20
14
17
30
24

1,40
0,97
2,27
3,37
1,95

14,29
14,43
7,49
8,90
12,31

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

23-51-E/01 Strojírenské práce
36-67-E/01 Zednické práce
66-51-E/01 Prodavačské práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
75-41-E/01 Pečovatelské služby
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Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

6
10
121

1
2
13,00

6,00
5,00
9,31

Celkem
Pozn.: 1. Uveďte i obory vzdělání zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které nejsou naplněny; v komentáři
zdůvodněte. 2. Pokud jsou žáci některých oborů vzdělání spojeni ve společné třídě, uveďte v textu.
II. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2018)
Kód a název oboru

Forma
vzdělávání 2

Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Počet žáků

x

Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem

0

x

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

0

x

Průměrný
počet
žáků/tř.

Počet
tříd

0

0

0

x

x

x

x

0

0

x

x

x

x

0

0

x

x

x

x

0
0
0
Celkem
1
2
ostatní formy vzdělávání; formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná
III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2018)

0

0

Průměrný
počet
stud./skup.
0

0

0

0

Počet
studentů

Kód a název oboru

Celkem

Počet
skupin

IV. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2017)
Průměrný
Forma
Počet
Počet
Kód a název oboru
počet
1
vzdělávání
studentů
skupin
stud./skup.
0
0
0
0
Celkem
1
formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná

0

0



Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2018/2019 do denní formy vzdělávání a
ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.).



Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy

Uveďte kolik žáků a kolik studentů dojíždí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní
forma vzdělávání).
Z denní formy vzdělávání dojíždí do školy z jiných krajů celkem 7 žáků – Jihočeský kraj.
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5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů
nadaných
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2018)
Počet žáků/studentů

Druh postižení

SŠ

Mentální postižení

19

Sluchové postižení

0

Zrakové postižení

0

Vady řeči

0

Tělesné postižení

0

Souběžné postižení více vadami

6

Vývojové poruchy učení

0

Vývojové poruchy chování

1

Autismus

0

CELKEM

26

VOŠ

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ
6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ
Odborné učiliště a Praktická škola po schválení Středočeským krajem nabízela v přijímacím řízení
pro školní rok 2018/2019 tyto obory:
kód oboru

název oboru

počet tříd počet žáků

66-51-E/01

Prodavačské práce

1

14

23-51-E/01

Strojírenské práce

1

14

36-67-E/01

Zednické práce

1

14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

1

14

75-41-E/01

Pečovatelské služby

1

14

78-62-C/01

Praktická škola jednoletá

1

6

78-62-C/02

Praktická škola dvouletá

1

12

7

88

celkem max.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU školního roku 2018/2019
obory OU:
 ukončená povinná školní docházka


lékařem potvrzená schopnost studovat zvolený obor (výjimku může stanovit ředitel školy)



dodržení stanovené kapacity oboru a dostatečný počet žáků pro otevření oboru

obory PrŠ:
 ukončená povinná školní docházka


lékařem potvrzená schopnost studovat zvolený obor



doporučující zpráva ze školského poradenského zařízení



přijímací zkouška formou testu a ústního pohovoru (pouze u PrŠ dvouleté)
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dodržení stanovené kapacity oboru a dostatečný počet žáků pro otevření oboru

I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok
2019/2020 – podle oborů vzdělání (k 1. 9. 2019)
1. kolo
Další kola
Odvolání
– počet
– počet
– počet
Kód a název oboru
Počet
tříd1
poda- kladně
přihl.
přij.
přihl.
přij.
ných
vyříz.
Obory vzdělání poskytující
0
0
0
0
0
0
0
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

16

8

1

1

0

0

1

3

3

2

2

0

0

1

11

9

2

2

0

0

1

66-51-E/01 Prodavačské práce

6

4

1

0

0

0

1

23-51-E/01 Strojírenské práce

5

2

2

0

0

1

36-67-E/01 Zednické práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby

2

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

4

4

0

0

0

0

1

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

8

8

0

0

0

0

2

7

0

0

8

53
38
8
Celkem
1
víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem

II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok
2019/2020 – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2019)
1. kolo
Další kola
Odvolání
– počet
– počet
– počet
Počet
2
Kód a název oboru
tříd1 FV
podakladně
přihl.
přij. přihl. přij.
ných
vyříz.
Obory vzdělání poskytující
0
0
0
0
0
0
0
X
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obory vzdělání poskytující
střední vzdělání s výučním listem

0

0

0

0

0

0

0

X

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

0
0
0
0
0
Celkem
1
víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem
2
FV – formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná

6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ


Uveďte kritéria přijímacího řízení do VOŠ podle oboru vzdělání.
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Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ – podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2019)
1. kolo
Další kola
Odvolání
– počet
– počet
– počet
Počet
2
Kód a název oboru
podakladně skup.1 FV
přihl. přij.
přihl. přij.
ných
vyříz.
0

1
2

0

0

0

0

0

0

0

pouze u těch forem vzdělávání, kde lze počty skupin sledovat
FV – formu vzdělávání označte: D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná



Uveďte kolik žáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k 1. 9. 2018 - 7 a k 1.
9. 2019 - 3 z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání).

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2018
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků

Počet žáků/studentů

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání
Studenti celkem

0

Prospěli

0

Neprospěli

0

- z toho opakující ročník

0

Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených

0

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem

0

Prospěli s vyznamenáním

0

Prospěli

0

Neprospěli

0

- z toho opakující ročník

0

Průměrný prospěch žáků

0

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

0

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Žáci celkem

70

Prospěli s vyznamenáním

12

Prospěli

56

Neprospěli

2

- z toho opakující ročník

0

Průměrný prospěch žáků

2.217

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

101.04/1.70

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání (PrŠ)
Žáci celkem

11

Prospěli s vyznamenáním

9

Prospěli

2

Neprospěli

0

- z toho opakující ročník

0

Průměrný prospěch žáků

1,17

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených
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103,23/0



Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): 0



V textu doplňte údaje o hodnoceních v náhradním termínu, opravných a komisionálních
zkouškách – počet žáků/studentů, ročník, obor vzdělání, předměty, důvody, výsledky.

Počet žáků

ročník

obor

předmět

1.

2

1.

1P- prod.

TV

2.

2

1.

1P- prod.

Odborný výcvik

3.

1

1.

1PK- kuch.

TV

4.

2

3.

3PK- kuch.

Odborný výcvik

5.

1

3.

3PK- kuch.

TV

6.

2

2.

2PPK- kuch.

Odborný výcvik
TV

7.

3

2.

2KPZ kuch., peč.

8.

3

2.

2KPZ - peč.

Odborný výcvik

9.

1

2

2KPZ – peč.

Technologie

10.

1

2

2KPZ – peč.

TV

11.

1

2

2KPZ – peč.

Zdravověda

12.

1

1

1KP – kuch.

Odborná výcvik

13.

1

1

1PK – kuch.

TV, OV, ZZ, T.,Potr

hodnocení
5 - nedostavily se
5 - nedostavily se
2
1,1
2
2,2
2,2,4
2,2,2
3
3
2
2
Nedostavil se
(opakování ročníku)

II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek)
Žáci/studenti
Prospěli
Kód a název oboru
konající zkoušky
Prospěli
s vyznamenáním
celkem
Maturitní zkouška:
0
0
0

Neprospěli
0

Celkem
Absolutorium:

0

0

0

0

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

9

0

9

0

66-51-E/01 Prodavačské práce

8

3

5

0

75-41-E/01 Pečovatelské služby

3

0

3

0

36-67-E/01 Zednické práce

4

1

3

0

23-51-E/01 Strojírenské práce

6

2

3

1

Celkem
Závěrečná zkouška (s výučním listem):
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Celkem

30

6

23

1

78-62-C/002 Praktická škola dvouletá

4

4

0

0

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

8

8

0

0

Celkem

12

12

0

0

Závěrečná zkouška (bez výučního listu):

8. Hodnocení chování žáků/studentů
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2019)
Počet žáků/studentů – hodnocení

Druh/typ školy

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

OU

69

1

0

Praktická škola

11

0

0

Udělená výchovná opatření ve školním roce 2018/2019
Důvod:

Celkem

Důvod: neomluvená
absence

nerespektování školního řádu

Důtka ředitele školy

9

7

2

Podmíněné vyloučení

9

7

2

Vyloučení ze studia

0

0

0

Výchovné opatření

9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní
zkouškou a absolventi VOŠ
Počet
Nepodali
Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku
Druh/typ školy
absolventů
přihlášku
na VŠ
na VOŠ
na jiný typ školy
celkem
na žádnou školu

0

0

0

0

0

Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ
v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí
do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je.
II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním
listem
Podali přihlášku do nástavbového Podali přihlášku na jiný typ střední
Počet absolventů celkem
studia
školy
0
30
0
Pozn.: Příp. uveďte úspěšnost absolventů (viz tab. I bod 9).

Odchody žáků ze školy během školního roku – počet žáků, důvody.
Studium v průběhu školního roku 2018/2019 z důvodu neúčasti na vyučování bez doložení
omluvení absence a na vlastní žádost ukončilo 17 žáků.
Studium přerušilo 15 žáků a na jinou střední školu přestoupil 1 žák.
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2019)

6

Z nich počet
nezaměstnaných
– 30. 4. 2019
1

5

1

10

0

0

0

5

0

3

0

5

0

Počet absolventů
šk. rok 2017/2018

Kód a název oboru

23-51-E/01 Strojírenské práce
36-67-E/01 Zednické práce
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací sužby
66-51-E/01 Prodavačské práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
78-62-C/002 Praktická škola dvouletá
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

34
2
Celkem
Pozn.: Zdroj informací – internetové stránky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs → Pololetní statistiky absolventů
(1. pololetí – tj. 30. duben) → tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je možné vyhledat počty nezaměstnaných
absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa
trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním
sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od 1. 5. do 30. 4.). Sledování
nezaměstnanosti absolventů je důležité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci.

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2018)
Počty žáků/studentů ve skupině
Počet žáků
Jazyk
Počet skupin
/studentů
minimálně
maximálně
průměr
Anglický jazyk

6

6

1

12

6

Pozn.: Možné rozdělit podle druhu/typu školy.
II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2018)
Jazyk
Anglický jazyk

Kvalifikace vyučujících

Počet učitelů
celkem

odborná

částečná

žádná

Rodilí
mluvčí

1

0

1

0

0

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole


Střední škola využívá 1 počítačovou učebnu (16 počítačů připojených k internetu)
v jednotlivých vyučovacích předmětech a zároveň v době mimo vyučování je učebna žákům
přístupná s kvalifikovaným pedagogickým dohledem. Všichni pedagogičtí pracovníci
absolvovali školení úrovně Z a P. Celkem má střední škola k dispozici 50 počítačů připojených
k internetu.
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13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2018)
Počet pracovníků
celkem
nepedagogických
pedagogických
pedagogických
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený interních/externích

36,34/3433
1

12/10,79

24/22,26

Počet žáků
v DFV na
přepočtený
počet
pedagog.
prac.

pedagogických
– s odbornou
kvalifikací 1

0/0

21

5,33

3

Z toho
důchodci
2

Průměrný
věk
44,79

1

0

40,16

ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2018)
Počet pedag.
Do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
pracovníků
1
2
8
10
Celkem
z toho žen

1

2

8

Nad 60 let

6

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2018)
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
střední
- magisterské a vyšší
- bakalářské
13
1
0
10

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2018)
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
do 10 let
do 20 let

1


2

základní
0

do 30 let

více než 30 let

10

3

8

Údaje o počtu osobních asistentů pro žáky (studenty) se zdravotním postižením, jejich úvazcích,
způsobu financování a zaměstnavateli. Stručně popište rozsah a přínos jejich činnosti.
Asistenti pedagoga: střední škola – 3.



Zřízení této funkce velmi prospělo k začlenění žáků do třídního kolektivu a k začlenění do
vzdělávacího programu praktické školy. Přispělo ke zvýšení kvality výuky žáků Praktické školy
a k prohloubení možnosti integrace.



Na základě hodnocení činnosti pedagogických pracovníků SPC Příbram je činnost hodnocena
velice kladně, nezbytně a doporučuje se v ní nadále pokračovat.

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k 30. 9. 2018)

Předmět

Celkový počet hodin
odučených týdně

Z toho odučených učiteli
s odbornou kvalifikací
v příslušném oboru vzděl.

70.5
158.5
437
666

70.5
154.5
437
662

Všeobecné předměty
Odborné předměty
Odborný výcvik

Celkem
1
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Pozn.: Při velkém počtu oborů vzdělání, kdy je výčet všech předmětů rozsáhlý a obtížně zpracovatelný, je možno
nevypisovat jednotlivé předměty, ale údaje uvést pouze za skupiny předmětů: 1. cizí jazyky, 2. všeobecné předměty,
3. odborné předměty, 4. odborná praxe/odborný výcvik.
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Personální změny ve školním roce:
1 učitel odborného výcviku – výpovědí ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů
1 zástupce ředitele pro odborný výcvik – dohodou ze strany zaměstnance
1 zástupce ředitele pro odborný výcvik – nový pracovní poměr

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků
Počet pedagogických pracovníků doplňujících si kvalifikaci – 1
Účast – semináře



















Ing. Sehnalová – studium výchovného poradenství + závěrečné zkoušky
Mgr. Šlapáková + pí Bálková – studium znakové řeči – rozšiřovací kurz
Mgr. Vylitová – studium znakové řeči
Mgr. Kocourková, Mgr. Tošovský – Správní řád pro školy a školská zařízení
Ing. Honsová – seminář – Závěrečná zkouška oboru strojírenské práce
Mgr. Svobodová - Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti
Ing. Honsová - Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti
Mgr. Svobodová – Spotřebitelská gramotnost
Mgr. Svobodová – Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ
Ing. Honsová - Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ
Všichni vyučující OU a PrŠ – Bezpečné klima
Mgr. Kocourková – Zásady bezpečnosti práce pro učitele TV
Mgr. Kocourková - Pohybové programy v tělesné výchově jako prevence civil. onemocnění
Mgr. Tošovský – Odpovědnost vedoucího pracovníka za řízení školy a školského zařízení
Mgr. Kocourková – seminář k ZZ obor pečovatel
Mgr. Luksová – MBTI IV, Psychologie
Ing. Sixl – Systém e – spis LITE

Mimoškolní aktivity (exkurze, …)
termín

místo

září

FOR ARCH Letňany

třída / obor
Zedník + zámečník
1. + 2. ročník

říjen

For GASTRO

Žáci oboru kuchař

říjen

Firma HALEX, Geomine, Frisco

Žáci oboru zámečník

říjen

Burza práce – ÚP Příbram

Žáci školy

listopad

Vzdělání a řemeslo

Žáci školy

listopad

Fish House Dobříš

Žáci oboru kuchař

listopad

Čokoládový festival

Žáci oboru kuchař

listopad

Ernestinum Fimfárum

Žáci 1. a 2. ročníků

Strana 12 (celkem 22)



leden

Návštěva rehabilitačního oddělení NsP

Žáci oboru pečovatel

leden

Den otevřených dveří SZŠ

Žáci oboru pečovatel

duben

Úřad práce Příbram

Žáci závěrečných ročníků

duben

Výstava WAXWork

Žáci oboru zámečník

květen

Filmové představení

Žáci školy

Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích, např.
středoškolská odborná činnost, olympiády apod. (okresní, krajská, celostátní, mezinárodní
kola) – zhodnocení akce, výsledky žáků školy
o listopad 2018 – školní turnaj ve stolním tenise
o prosinec 2018 – školní turnaj v sálové kopané
o leden 2019 – lyžařský kurz
o duben 2019 – školní turnaj ve florbale



Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich
předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace,
šikany)
o září 2018 - Adaptační dny pro žáky 1. ročníků – Příbram a okolí
o říjen 2018 – Návštěva Galerie Fr. Drtikola – žáci 1. ročníků
o listopad 2018 – návštěva Knihovny Jana Drdy – žáci školy
o listopad 2018 – účast u soudního líčení Okresní soud Příbram – žáci oboru prodavač
o listopad 2018 – Schola pragensis – žáci 1. ročníků
o prosinec 2018 - účast u soudního líčení Okresní soud Příbram – žáci oboru zedník a
prodavač
o prosinec 2018 – Závislosti – přednáška pro žáky školy
o prosinec 2018 – Kyberšikana – přednáška pro žáky školy
o leden 2019 – výstava Czech press foto – žáci školy
o duben 2019 – Ochrana člověka při mimořádných událostech – pro žáky školy
o duben 2019 – Finanční gramotnost – přednáška pro žáky školy
o květen 2019 – Národní muzeum – žáci školy
o červen 2019 – Sportovní dny – žáci školy
o červen 2019 – Cykloturistika – pro žáky školy



Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující
k výchově k humanismu apod.
o listopad + prosinec 2018 – Vánoční tradice a zvyky – žáci školy – Hornický domek
o listopad – přednáška – Myslivost
o listopad – sběr papíru, třídění odpadu – celoškolní akce
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o prosinec 2018 – Den pro zdravý životní styl
o prosinec 2018 – přednáška Vojenská výstroj a technika
o únor 2019 – přednáška Hygiena
o březen 2019 – návštěva Úpravny pitné vody Příbram
o duben 2019 – Velikonoce a tradice – žáci školy – Hornický domek
o duben 2019 – Den země – projektové dny
o duben 2019 – Tulipánový měsíc – žáci školy
o květen 2019 – pobyt v přírodě – PrŠ


Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, zaměstnavateli, úřady práce, odborovými
organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, sociálními partnery, a dalšími subjekty při plnění
úkolů ve vzdělávání
o škola spolupracuje na jednotlivých projektech s Alka o.p.s. Příbram, Střední
zdravotnickou školou Příbram, Policií ČR, Městskou policií Příbram a Vězeňskou
službou ČR – skupina kynologie



Další akce nebo činnosti školy, projektové dny jednotlivých učebních oborů:
o Praktická škola - Adventní jarmark, Den země, Olympiáda společně
o Prodavačské práce – Hygiena prodeje, Zimní svátky, Výrobky studené kuchyně,
Využití nových materiálů při dárkovém balení, Odběr zboží, Odborné dovednosti,
Výkladní skříně – dekorace
o Pečovatelské práce – Hygiena a kultura těla, Velikonoční tvoření, Velikonoční
pečení návštěva LDN, NsP
o Kuchařské práce – Italská kuchyně, Velikonoční kuchyně, Stolničení prakticky,
Mezinárodní
o Celá škola – Vánoční jarmark

15. Spolupráce s firmami a přehled smluvních pracovišť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Školní jídelna Příbram II/ 274
Školní jídelna ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II/328
Školní jídelna ZŠ Příbram VIII
Školní jídelna Gymnázium Příbram VII/402
Školní jídelna ZŠ Příbram VII-1
Školní jídelna ZŠ Příbram, Březové Hory
Kuchyně Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
Školní jídelna SPŠ Příbram II/271
Waldorfská škola Příbram 327
Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
Domov Maják, Příbram
Ústav sociální péče Brdy, Čenkov
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Domov seniorů Dobříš
Domov pro seniory Blatná, 272
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
Pavel Samek - stavební činnost
Halex – Schauenberg Příbram
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

REMONTA s.r.o., Praha 5
Kovomot Háje
Bobcat Dobříš
Vacek Petr strojní a kovo výroba, Višňová
ZRUP Příbram
STAVEKO Příbram

Informace o nabídce prací v rámci produktivní práce žáků za úplatu:
Zámečnické práce:
 svářečské práce (svařování v ochranné atmosféře)
 obrábění (vrtání, broušení na plocho, jednoduché soustružení)
 dělení materiálu (střihání do síly 4 mm, řezání pásovou pilou)
 ohýbání (do síly 3 mm)
 výroba a drobné opravy školního vybavení (stojany, regálové systémy, apod.…)
 jednoduché zámečnické výrobky dle dokumentace
Zednické práce:
 drobné opravy omítek, betonů, obkladů, sádrokartonu
 vyzdění příček dle potřeby včetně konečné úpravy (malování)
Kontaktní osoba - UOV p. Petr Váňa
(tel. č. 318 472 143,724 173 507)
e-mail: sekret@ouu.pb.cz

internet: www.ouu.pb.cz

16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
17. Výchovné a kariérní poradenství
Na škole pracuje výchovný poradce se sníženým úvazkem, který zajišťuje předprofesní přípravu
absolventů 9. tříd. Je k dispozici rodičům v dopoledních i odpoledních hodinách a zajišťuje
potřebnou dokumentaci žáků školy. Školní metodik prevence vytváří minimální preventivní
program a připravuje akce primární prevence. Oba zaměstnanci úzce spolupracují s ÚP, s odbory
sociální péče, Centrem adiktologických služeb Magdaléna, PPP Příbram, SPC Příbram a policií ČR.
Od září 2016 jsou oba zaměstnanci pracovníky školního poradenského pracoviště.
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost ČŠI byla provedena ve dnech 12. – 13. 9. 2017 a 15. 9. 2017 (minulý školní rok).
Ve školním roce 2018/2019 kontroly nebyly provedeny.
19. Prevence sociálně patologických jevů
Cíle primární prevence sociálně patologických jevů jsou zaměřeny na:
a) Prevence užívání návykových látek (tabáku, alkoholu, omamných a psychotropních látek)
b) Prevence šikany a násilí, diváckého násilí a projevů xenofobie, rasismu, intolerance a
antisemitismu, politického a náboženského extremismu
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c) Prevence rizikového sexuálního chování a závažných virových onemocnění, sexuálního
zneužívání a týrání
d) Prevence kriminality, delikvence a vandalismu
e) Prevence záškoláctví
f) Prevence poruch příjmu potravy
g) Prevence virtuálních drog a patologického hráčství
Způsob realizace:
- spolupráce s rodiči
- nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit
- vzdělávání pedagogů
- začleňování prevence do vyučování
Další činnosti k prevenci:
- spolupráce s PPP, SPC a Policií ČR
- dlouhodobý program primární prevence rizikového chování
- besedy s odborníky
- konzultace s učiteli, třídními učiteli, školním metodikem prevence a vých. poradkyní
- schránka důvěry, školní parlament
- schůzky s rodiči
- adaptační kurzy
- krizové plány
Plán projektů, přednášek, besed, cvičná evakuace a další akce:
Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků
Cvičná evakuace objektu (dílny, školní budova)
Lyžařský výcvikový zájezd
Cykloturistický kurz
Cílené přednášky ze strany Policie ČR, Městské policie Příbram a dalších vybraných subjektů
20. Další činnost školy
Školská rada
Ve školním roce 2018/2019 se Školská rada sešla 3x.
Dne 30. 8. 2018

projednání změn ve školních řádech (schváleno)
dotazy na čerpání FKSP, čerpání řádné dovolené, možnost vzdělávání žáků
po dovršení 26 let věku, otázka SPC – spolupráce s kantory, zasahování do
kompetencí učitelů, umístění do objektu školního zařízení

Dne 19. 10. 2018

schválení výročních zpráv
odpovědi na otázky ze dne 30. 8. 2018

Dne 25. 2. 2019

upozornění na nesystémové vedení školy s důsledkem dlouhodobého úbytku
žáků
upozornění na odchody kvalifikovaných pracovníků
nevhodné chování Mgr. Porta vůči zaměstnankyním školy a žákyním OU
návrh na odvolání ředitele školy podle §166 odst. 5 písm. a) ŠZ
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21. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy (je zhotovena za celou školu)!
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření
školy
v tis. Kč

Za rok 2018 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

Za 1. pol. roku 2019 (k 30.
6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

38 733

0

20 616

0

2.

Výnosy celkem

38 943

0

20 390

0

38 533

0

20 113

0

410

0

277

0

170

0

-226

0

z toho

příspěvky a dotace na
provoz
ostatní výnosy

3.

HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK před zdaněním

II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů
z pronájmu) celkem (INV)
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního
3.
rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho mzdové výdaje (platy a OPPP)
ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 005,…)
UZ 33040
z toho
UZ 33049
UZ 33069
UZ 33063
2.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje
celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 0008)
ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002,
003,…)
UZ 004
z toho
UZ 007
z toho UZ 02
UZ 041

4.

Za rok 2018
(k 31. 12.)
0
0
38 926
33 814
24 454
977
21
209
67
680
3 559
3 874
443
131
72
46
194

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM
103
EHP/Norsko atd.)
1
Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ
(např. Protidrogová politika UZ 33 163; Sportovní aktivity UZ 001).
5.
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Po několika úpravách rozpočtu v průběhu roku byl škole zřizovatelem přidělen konečný celkový
příspěvek ve výši 38 926 064Kč (poslední úprava rozpočtu ze dne 10. 12. 2018).
Z toho na platy byla stanovena částka 24 657 tis. Kč, na OPPP 100 tis. Kč.
Stanovené závazné ukazatele:
Hodnota
Schválená
po
Skutečnost
hodnota
Plnění
Závazný ukazatel
změnách na konci
v RK v
[%]
schválená roku v Kč
Kč
RK v Kč
1
2
3
4=3/2*100
3 116 000
3 874 343
3 874 343
100
Provozní příspěvek celkem
Objem prostředků na platy, limit mzdových
20 777 451 24 657 393
24 657 393
100
prostředků ….
91 000
137 000
130 700
0,92
ÚZ 004 stipendium
24 000
72 450
72 450
100
ÚZ 007 nájemné
Závazný ukazatel ÚZ 004 stipendia nebyl zcela vyčerpán - je vázán na studijní prospěch žáků –
nevyužité zdroje ve výši 6.300,- Kč byly vráceny ve stanoveném termínu na bankovní účet
zřizovatele.
Investiční dotace:
Poskytovatel

Účel

Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

Celkem
Komentář k čerpání účelových investičních prostředků:
Fond investic
Celkové čerpání Fondu investic
Období

2017

2018

Rozdíl

Částka v Kč

512 440

0

512 440

Položkové čerpání Fondu investic
Účel příspěvku

Výše příspěvku v
Kč

Celkem
Školní stravování:
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Čerpáno v
Kč

Číslo a datum
usnesení RK

Škola zajišťuje obědy pro žáky a zaměstnance formou dovozu z 3. Školní jídelny Příbram. Celkový
počet stravovaných je v průměru 95 strávníků, z toho 39 žáků, 56 zaměstnanců.
Ubytování škola nezajišťuje.
Komentář k hospodaření školy:
Organizace k 31. 12. 2018 vykázala kladný výsledek hospodaření ve výši 170.369,86 Kč. Škola
využila možnosti vícezdrojového financování a získala nadační příspěvek ve výši 88.168,- Kč. Tyto
prostředky byly použity na nákup materiálního vybavení školy a došlo tak k úspoře finančních
zdrojů od zřizovatele.
Zateplení budovy dílen a školy, které v minulých letech přineslo zvýšené náklady na energie, již
nyní můžeme kladně vyhodnotit s ohledem na výraznou úsporu těchto nákladů, ke které v letošním
roce přispěly i mírné klimatické podmínky zimního období.
Financování chodu školy probíhalo v hodnoceném období normativní metodou. Škola dodržela
všechny závazné ukazatele stanovené zřizovatelem, veškeré prostředky získané ostatní činností byly
využity pro potřebu hlavní činnosti školy. K financování byly využity provozní prostředky, příjmy
z pronájmu a mimorozpočtové zdroje – finanční účelové dary.
Nejvýznamnějšími položkami, které se podílejí na celkové výši provozních nákladů, jsou výdaje na
spotřebu energií. S ohledem na klimatické podmínky letošního zimního období došlo k úspoře
nákladů v porovnání s předchozím rokem. Významnou nákladovou položkou byly pro školu revize
nutné k zabezpečení bezpečného vzdělávacího a pracovního prostředí, jak pro žáky, tak
zaměstnance školy a náklady na opravy a udržování svěřeného majetku.
Opravy a udržování prostor byly prováděny průběžně dle aktuálních požadavků, největší položkou
byly výdaje na akci výměna podlahových krytin v hlavní budově školy ve výši 104.713,- Kč. Dále
byla provedena výměna odsávacího systému v laboratorní kuchyni školy, která již kapacitně
nestačila aktuálním potřebám moderních technologií ve výši 44.183 Kč. S ohledem na klimatické
podmínky, výkonnost PC a serveru školy, bylo nutné zabudování klimatizačních jednotek do
učeben PC ve výši 55.962,- Kč.
Podobně jako v předchozích letech byla nemalá část finančních prostředků použita do rozvoje
materiálně technických podmínek školy. V roce 2018 byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek ve
výši 436 411,- Kč - zejména materiál výpočetní techniky pro žáky mateřské, základní i střední
školy a pracoviště speciálního pedagogického centra (dataprojektory, počítače, tiskárny),
kompenzační pomůcky a školní nábytek. Pro zkvalitnění a zlepšení pracovního prostředí
pedagogických zaměstnanců byla zakoupena chladnička, mikrovlnná trouba, učitelské židle a
kancelářská křesla.
V jednotlivých kapitolách nákladů se projevuje členitost školy, která se skládá z hlavní budovy,
budovy tělocvičny, samostatné budovy dílen s několika přilehlými objekty, budovy školského
zařízení a odloučeného pracoviště při zdravotnickém zařízení v Bukovanech.
Prioritou vedení školy je vybudovat dostatečně kapacitně kvalitní prostředí pro práci zaměstnanců a
žáků školy. Náklady byly vynakládány zejména pro technickou podporu výuky, zlepšení
estetického vzhledu tříd, chodeb, modernizace nábytku tříd, sboroven a na aktuální provozní
opravy. V minulých letech se započalo s přebudováním nevyužitých bytových jednotek na školské
zařízení. V současné době již je ukončeno zateplení budovy, výměna oken, dveří a střešní krytiny.
Byla zpracována projektová dokumentace na úpravu vnitřních prostor a započalo se s přípravou
prací pro získání stavebního povolení a zpracování veřejné zakázky malého rozsahu ve výši
4.200.000 Kč. V následujícím období bude prioritou
dokončení vnitřní rekonstrukce tohoto objektu tak, aby byl využíván školní družinou a pro výuku
praktického vyučování.
Do oblasti mzdových prostředků se velmi pozitivně projevilo zapojení školy do Rozvojového
programu na podporu odborného vzdělávání a Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit
školských pedagogických zařízení.
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Výše vlastních příjmů v hlavní činnosti organizace je tvořena nepravidelnými a nahodilými příjmy,
např. opisy vysvědčení, sběr papíru apod. (29.871Kč)
Příjmy příspěvkové organizace, které jsou podle § 18 odst. 3 zákona č. 286/1992 Sb. v platném
znění předmětem daně, nedosáhly v roce 2018 stanovené výše 300 tis. Kč. Daňová povinnost
organizace je 0,00 Kč.
Opatření Rady kraje nebyla udělena.
Péče o spravovaný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován na počítačových sestavách. Dlouhodobý
hmotný majetek je rozdělen na DHM - odepisovaný podle odpisového plánu školy a
neodepisovaný (pozemky). Majetek vedený v operativní evidenci je dáván rovnou do spotřeby.
DHM, DNHM a majetek v OE je evidován do zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, kteří jej
obhospodařují.
Zhodnocení majetku a úbytek majetku byly účetně zaevidovány do finančního stavu majetku a dle
Směrnice nahlášeny zřizovateli.
Inventarizace majetku byly provedeny podle aktualizovaného zákona o účetnictví a prováděcího
předpisu č. 270/2010 a na základě příkazu ředitele školy. Poslední inventura hospodářských
prostředků byla provedena na stav k 31. 12. 2018 stanovenými a jmenovanými inventarizačními
komisemi.
V inventuře majetku nebyl nalezen žádný rozdíl mezi účetním stavem a skutečností - inventury
proběhly s výsledkem - bez inventurních rozdílů.
Závěry z jednotlivých inventarizačních komisí byly projednány v hlavní inventarizační komisi a
byly předloženy řediteli školy ke schválení. Při poslední inventuře byly všechny ostatní dílčí
inventury bez inventurních rozdílů.
Závěrečný zápis o inventarizaci majetku byl zaslán dle Směrnice č. 48 na odbor majetku
zřizovatele.
Likvidace nepoužitelného a nepotřebného majetku byla v uplynulém roce provedena likvidační
komisí určenou ve dvou termínech příkazem ředitele školy. V průběhu uplynulého roku byl fyzicky
zlikvidován opotřebovaný a nepoužitelný majetek v pořizovací ceně 473 185 Kč.

Doplňková činnost a mimorozpočtové zdroje
Doplňkovou činnost škola nemá.
Výsledky kontrol
V průběhu roku 2018 na ekonomickém úseku proběhla tato kontrolní činnost.
Všeobecná zdravotní pojišťovna: Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2018.
Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky.
Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram: Kontrola plnění povinností v nemocenském
pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 6. 2015 do 30. 4. 2018.
Výsledek kontroly: nebyly zjištěny nedostatky.
Vnější kontroly probíhaly zejména v oblasti BOZP a revizní činnosti v provozních činnostech jako
jsou např. tlakové nádoby, výtahová zdviž, komíny, plynové kotelny, elektrické rozvody, hasicí
přístroje, malé a velké elektrické spotřebiče, hromosvody, tělocvična a náčiní a další.
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V žádné z provedených kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné závady byly v průběhu
roku neprodleně odstraňovány.
V rámci mimořádné revize elektro v dílnách školy ze dne 6. 10. 2018 bylo stanovení omezeného
provozu v objektu dílen, kde probíhá odborný výcvik našich žáků a zároveň se zde nevyužité
prostory pronajímají odborným firmám. S ohledem na řešení havarijního stavu bylo jednáno se
zřizovatelem a požádáno o uvolnění finančních zdrojů na výměnu rozvodů elektrické energie
v budově dílen.

a) Vnitřní kontroly
Interní směrnice – účtový rozvrh, systém zpracování účetnictví, oběh účetních dokladů, odpisový
plán, kompetence a podpisové vzory, směrnice o dlouhodobém majetku a jeho evidenci, směrnice
pro časové rozlišení.
Kontrolní systém v organizaci je nastaven vnitřní směrnicí a kontrolující při výkonu své práce
zastávají principy integrity, objektivity, důvěrnosti a kompetentnosti. Celý kontrolní systém
v organizaci je průběžně monitorován, tak abychom předcházeli rizikům. Jde o souhrn opatření
v účetní jednotce, jejichž úkolem je ve vzájemné návaznosti kontrola a provozní činnosti účetní
jednotky a s tím spojená i činnost pracovníků účetní jednotky. Do vnitřní kontrolní činnosti byly
zahrnuty i úkoly vyplývající z investiční činnosti školy.
Cílem vnitřního kontrolního systému je prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při
hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním využití. Dále
zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobenými porušením
právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, případně dokonce trestnou
činností a dále řádně informovat o nakládání s veřejnými prostředky. Na provádění řídící kontroly
se podílí ředitel školy, jako příkazce operace, vedoucí ekonomického oddělení jako správce
rozpočtu a hlavní účetní. Vnitřní kontroly probíhaly průběžně a neodhalily žádné závažné
pochybení.
Zpráva o hospodaření a činnosti organizace za rok 2018 byla schválena na poradě vedení dne 13. 2.
2019.
Vyhodnocení „Návrh ke zkvalitnění činnosti školy“ v roce 2019





Ve spolupráci se zřizovatelem dořešit včasné uvolnění investičních prostředků na
schválenou akci školské zařízení, tak aby se vyřešila nedostatečná prostorová kapacita školy
pro školní rok 2020/2021.
Ve spolupráci se zřizovatelem modernizovat učebny sloužící k výuce odborného výcviku.
Ve spolupráci se zřizovatelem řešit celkovou koncepci objektu dílen, tj. možnost opravy
elektrického vedení, výměna morálně zastaralého vybavení, IT techniky apod.
Kompletní oprava oplocení venkovního hřiště – pozemek škola získala v roce 2013
bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za účelem
využívání pro veřejný zájem – tělovýchovné účely. Již v této době byl pozemek dlouhodobě
nevyužívaný a zanedbaný a neschopný plnit svůj účel. Škola dlouho době usiluje o
vybudování vlastního venkovního sportoviště, bohužel se doposud nepodařilo získat
potřebné finanční zdroje. Z těchto důvodů je nezbytné objekt zabezpečit proti vandalismu a
znepřístupnění nepovolaným osobám. Je nutné zpracování aktuálního geometrického plánu s
vytýčením hranic pozemku, zpracování studie s výkazem výměr tak aby mohla být
zpracování VZMR a následná realizace - vyklizení zanedbaného, zarostlého a
znehodnoceného pozemku nálety - kácení porostů, zemní práce. Návrh ke zkvalitnění
činnosti školy v roce 2019.
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22. Závěr
V uplynulém školním roce byl vzdělávací proces zajištěn na základě učebních plánů. K jeho
realizaci byly používány moderní výukové formy a metody (výuka, exkurze, semináře a jiné
výchovně vzdělávací akce). Nedílnou součástí byla i spolupráce rodičů se školou (zapojení rodičů
do života školy), Školskou radou, Radou žáků, Krajským úřadem, Městským úřadem, Policií ČR a
SPC Příbram.
Hlavním cílem školy byla připravenost žáků na profesní život, s důrazem na kompetence v odborné
oblasti.
V budoucnu se škola zaměří na lepší technické zázemí pro žáky se zdravotním postižením.

Datum zpracování zprávy: 23. 09. 2019
Podpis ředitelky školy a razítko:

Datum projednání ve školské radě: 30. 09. 2019
Digitálně podepsal

Mgr. Pavlína Mgr. Pavlína Caisová
Datum: 2019.10.04
Caisová
19:05:08 +02'00'
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