Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření školy
ve školním roce 2017/2018

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

I.

Výroční zpráva o činnosti školy
1. Charakteristika školy
1.1 Název školy, adresa
Název školy:
Adresa školy:
Právní forma:
IČO:
IZO ředitelství:
IZO:

1.2 Kontakty
Telefon:

E-mail:
Web:
Ředitel školy:

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32,
331 41 Kralovice
příspěvková organizace
00077704
600009815
střední škola
107840359
domov mládeže
110016050
školní jídelna
110016068

ředitel
373 396 487
útvar teoretické výuky
373 397 911
útvar praktického vyučování
373 396 241
útvar technicko-ekonomický
373 396 773
domov mládeže
373 396 424
školní jídelna
373 397 912
info@sskralovice.cz
www.sskralovice.cz
Mgr. Milan Oravec
milan.oravec@sskralovice.cz

Statutární zástupce ředitele
a zástupce ředitele pro teoretické vyučování:
Zástupce ředitele pro praktické vyučování:

Mgr. Alena Kupková
alena.kupkova@sskralovice.cz
Ing. Radek Čuřík
radek.curik@sskralovice.cz

1.3 Datum posledního zařazení do sítě škol
Datum posledního zařazení do sítě škol:
1. 9. 2007
Poslední změna zařazení:
1. 1. 2012
1.4 Vzdělávací program školy
75-41-M/01 Sociální činnost
podle ŠVP „Sociální činnost“
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
podle ŠVP „Automechanik“
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
podle ŠVP „Opravář zemědělských strojů“
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1.5 Součásti školy

IZO a název součásti

107840359 střední škola
110016050 domov mládeže
110016068 školní jídelna

▲
*
Kapacita Počet
Počet
součásti uživatelů vlastních
celkem uživatelů
(cílová
žáků)
(žáků)
300
85
220

207
81
184

Počet
pracovníků
součásti
celkem

Z toho počet
pedagogických
pracovníků

Fyz.

Přep.

Fyz.

Přep.

29
5
5

24,48
5,00
4,75

22
3
0

18,73
3,00
0

178
76
150

* údaje pouze za denní formu studia
▲ žáci + dospělí

1.6 Počet tříd a žáků, včetně závěrečných ročníků

Kód a název oboru

75-41-M/01 Sociální činnost
počet žáků maturitního oboru s MZ
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-68-H/01 Opravář zemědělských strojů
počet žáků učebních oborů s VL
celkem

Počet žáků Z toho počet
Průve všech
žáků
měrný
formách
denního
Počet
počet
studia
studia
tříd
žáků
k
k
k
k
na
30.9. 31.8. 30.9. 31.8.
třídu
2017 2018 2017 2018
73
67
73
67
4
17,50
73
67
73
67
4
17,50
40
35
40
35
3
12,50
79
76
79
76
3
25,83
119
111
119
111
6
19,17
192
178
192
178
10
18,50

2. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2018)
Počet pracovníků celkem
fyzický/přepočtený

Z toho počet ped.
prac.
fyzický/přepoč.

Počet pedag. prac.
se vzděláním
VŠ/SŠ

Průměrná délka
pedagog. praxe (za
všechny ped.
pracovníky)

39 / 34,23

25 / 21,73

16/ 9

22,88
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2.1 Další údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogický
pracovník číslo

Pracovní zařazení,
funkce

160

učitel

108

učitelka

132
61

učitel
učitelka
zástupkyně ředitele
pro teoretické vyučování

24

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor,
aprobace, DPS

137

ředitel školy

91

učitelka

82

učitelka

197
194

učitel
učitelka

176

učitel

211

učitel

113
15

111
95
124
10
119

učitel
učitel
zástupce ředitele
pro praktické vyučování
učitel odborného výcviku
učitel odborného výcviku
učitel odborného výcviku
učitel odborného výcviku
učitel odborného výcviku

89

učitel odborného výcviku

219

79

učitel odborného výcviku
vychovatel pověřený
vedením
vychovatelka

87

vychovatelka

123

205

Průměrný věk pedagogického pracovníka:
Průměrná délka praxe: 22,88 let
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VŠ – Mgr. – fyzika, technická
výchova
VŠ – Ing. – odborné předměty,
německý jazyk, DPS
VŠ – Ing. – odborné předměty, DPS
VŠ – Ing. – odborné předměty, DPS
VŠ – Mgr. – český jazyk, občanská
nauka
VŠ – Mgr. – matematika, zeměpis,
informatika a výpočetní technika
VŠ – Mgr. – anglický jazyk, dějepis
VŠ – Mgr. – český jazyk,
psychologie
VŠ – Mgr. – tělesná výchova
VŠ – Mgr. – matematika, zeměpis
VŠ – Mgr. – psychologie, odborné
předměty
VŠ – Bc. – odborné předměty,
odborník z praxe
VŠ – Mgr. – matematika, fyzika
SŠ – maturita, DPS

Roků
ped.
praxe
13
23
12
30
32
38
15
16
3
28
13
14
22
47

VŠ – Ing. – DPS

25

SŠ – maturita - DPS
SŠ – maturita - DPS
SŠ – maturita - DPS
SŠ – maturita, DPS
SŠ – maturita - DPS
VŠ – Bc. – učitelství praktického
vyučování
SŠ – maturita - DPS
VŠ – Bc. – tělesná výchova,
vychovatelství
SŠ – maturita, DPS
SŠ – maturita, předškolní a
mimoškolní pedagogika

24
26
25
37
24

49,04 let

24
45
4
18
14

2.2 Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
počet navštívených vzdělávacích akcí
počet pedagogů školy,
kteří se vzdělávání zúčastnili
finanční náklady na DVPP

42
všichni
21 569,50 Kč

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: školní rok 2017/2018
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
studium pro učitele odborných předmětů
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
studium pro metodiky prevence

Mgr. Martin Fazekaš
Mgr. Margit Chudáčková

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
21. 9. (Čt) Krajská environmentální konference pro učitele, Plzeň
Ing. R. Chudáček
25. 9. (Po) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, k inkluzi, Plzeň
Mgr. A. Kupková
27. 9. (St) Podpora školního kariérového poradenství, Plzeň
Bc. M. Zeman
10. 10. (Út) Setkání metodiků prevence z okresu Plzeň-sever
Mgr. M. Chudáčková
11. 10. (St) Celostátní setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, Praha
Ing. R. Chudáček
12. – 13. 10. (Čt-Pá)
Pilotní trénink v rámci projektu Dnešní finanční svět, Plzeň
Ing. M. Jíchová, Ing. H. Gryszkiewiczová
16. 10. (Po) Společnost 4.0 a její vliv na střední školství, Plzeň
Mgr. M. Oravec
18. 10. (St) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Plzeň
Mgr. M. Oravec
19. 10. (Čt) Setkání výchovných poradců okresu Plzeň-sever, Plzeň
Mgr. A. Kupková
25. 10. (St) Školení na diagnostiku
J. Chlupsa, J. Konopásek
7. 11. (Út) Metodické setkání speciálních pedagogů, Praha
Mgr. J. Kaucká
10. - 11. 11. (Pá-So)
Celostátní konference vychovatelů, Hradec Králové
M. Hemelíková
14. 11. (Út) Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a Nařízení EU 2016/679
Mgr. M. Oravec
22. 11. (St) Etika v obrazech, DSP Kralovice
Mgr. J. Kaucká
28. 11. (Út) Rozvíjíme matematickou gramotnost pro střední školy
Mgr. R. Karlíčková
29. 11. (St) Tři židle, vzdělávací seminář, Praha
Mgr. J. Kaucká
4. 12. (Po) Setkání začínajících speciálních pedagogů, Praha
Mgr. J. Kaucká
11. – 15. 12. (Po-Pá) Školení pro instruktory svařování, Plzeň
J. Kozel
12. 12. (Út) Škola hraje divadlo
Mgr. G. Vlachová
26. 1. (Pá) Školení řidičů pro zaměstnance školy, školitel M. Trkal všichni zaměstnanci
2. 2. (Pá) Školení BOZP a PO – školitel Ing. M. Löwová, OZO
všichni zaměstnanci
8. 2. (Čt) Matematická gramotnost, vzdělávací seminář, Plzeň
Ing. H. Gryszkiewiczová, Mgr. M. Juha, Mgr. R. Karlíčková
Seminář pro pracovníky BOZP, Plzeň
Ing. R. Čuřík
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14. 2. (St) Setkání školních metodiků prevence, Plzeň
Mgr. M. Chudáčková
7. 3. (St) Rozvoj kariérového poradenství na středních školách, Plzeň Mgr. M. Oravec
8. 3. (Čt) Matematická gramotnost
Ing. H. Gryszkiewiczová, Mgr. M. Juha, Mgr. R. Karlíčková
12. 3. (Po) Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky
Mgr. R. Karlíčková
15. 3. (Čt) Workshop metodiků prevence a ředitelů škol, Plasy
Mgr. M. Chudáčková, Mgr. M. Oravec
16. 3. (Pá) Setkání školních metodiků EVVO, Plzeň
Mgr. M. Chudáčková
19. 3. (Po) Moderní vzdělávání s využitím GSFE, Praha
Mgr. M. Oravec
20. 3. (Út) Matematika není nuda, Plzeň
Mgr. R. Karlíčková
22. 3. (Čt) Čtenářská gramotnost, školení, KCVJŠ Plzeň
Mgr. G. Vlachová
26. 3. (Po) Zemědělské školství - budoucnost - výzvy – řešení, Praha
Ing. R. Chudáček
Moderní vzdělávání s využitím GSFE, Praha
Mgr. M. Oravec
6. 4. (Pá) Seminář pro kariérové poradce
Bc. M. Zeman
9. 4. (Po) Školení POKOS, Plzeň
Ing. R. Čuřík
18. 4. (St) Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti
Ing. H. Gryszkiewiczová, Mgr. M. Chudáčková, Ing. R. Chudáček, J. Šiml,
Mgr. M. Juha Mgr. R. Karlíčková, Mgr. J. Kaucká, Mgr. M. Palát, B. Fedor,
Mgr. G. Vlachová, Mgr. A. Kupková, Mgr. M. Oravec, Ing. R. Čuřík, J. Chlupsa,
J. Kozel, Bc. M. Vaněk, P. Bičovská, M. Hemelíková, Bc. M. Zeman
26. 4. (Čt) Seminář GDPR
Mgr. M. Oravec
9. 5. (St) Jak podpořit čtenářskou gramotnost, Plzeň
Mgr. G. Vlachová
24. 5. (Čt) Seminář ke GDPR
všichni zaměstnanci
25. 5. (Pá) Workshop – kariérové poradenství
Ing. R. Chudáček, Mgr. M. Chudáčková, Mgr. R. Karlíčková, Mgr. A. Kupková,
Ing. R. Čuřík, J. Šiml, B. Fedor, P. Bičovská, Bc. M. Zeman
30. 5. (St) Využití tabletu ve výuce, Plzeň
Ing. M. Jíchová
Nové financování škol, Plzeň
Mgr. M. Oravec
14. 6. (Čt) Školení PO, školení členů požárních hlídek, preventisty příslušní zaměstnanci
Odebírané časopisy pro učitele
Předmět

Název časopisu

Počet ks

všechny

Učitelské noviny

1

Pečovatelství

Prevence

1

Sociální služby

Sociální služby

1

Opravárenství a diagnostika

Autoexpert

1

Občanská nauka

Dnešní svět

1

Třídní učitelé

Třídní učitel a vedení třídy

1

Kariérový poradce

Školní poradenství v praxi

1

finanční náklady na časopisy: 6 816,- Kč
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3. Učební plán
3.1 Učební plány oborů
75-41-M/01 Sociální činnost

vyučovací předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Seminář anglického jazyka
Seminář německého jazyka
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie a ekologie
Tělesná výchova
Výpočetní technika
Technika administrativy
Ekonomika
Sociální služby
Právo
Zdravotní nauka
Pečovatelství
Zdravotní tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarné činnosti
Péče o seniory
Speciální pedagogika
Osobnostní výchova
Organizace volného času
Výživa
Psychologie
Praxe
Společenskovědní seminář
Seminář z matematiky
Německý jazyk
Celkem

ŠVP „Sociální činnost“

ŠVP „Sociální činnost“ - učební plán
počet týdenních vyučovacích hodin
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
4
3
3
4
3/0
3/0
3/0
3/0
0/3
0/3
0/3
0/3
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
0/1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
0/2/0
0/2/0
0/0/2
0/0/2
0/0/2
32
32
32
32
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celkem
14
12/0
0/12
3/0
0/3
4
6
8
1
1
2
8
4
2
4
8
4
4
6
2
1
2
2
5
3
2
2
6
6
6/0/0
0/6/0
0/0/6
128
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23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

vyučovací předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Biologie a ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Ekonomika
Strojnictví
Technická dokumentace
Elektrotechnika
Strojírenská technologie
Opravárenství a diagnostika
Automobily
Řízení motorových vozidel
Odborný výcvik
Celkem

ŠVP „Automechanik“

ŠVP „Automechanik“ - učební plán
počet týdenních vyučovacích hodin
1. r.
2. r.
3. r.
2
2
1
2/0
2/0
2/0
0/2
0/2
0/2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1,5
1,5
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
15
15
15
32,5
32,5
32
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celkem
5
6/0
0/6
3
2
1
1
5
3
3
2
2,5
1,5
4
1
5
5
2
45
97
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41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

ŠVP „Opravář zemědělských strojů“

ŠVP „Opravář zemědělských strojů“ - učební plán
počet týdenních vyučovacích hodin
vyučovací předmět
1. r.
2. r.
3. r.
celkem
Český jazyk a literatura
2
2
1
5
Anglický jazyk
2/0
2/0
2/0
6/0
Německý jazyk
0/2
0/2
0/2
0/6
Občanská nauka
1
1
1
3
Fyzika
1
1
2
Biologie a ekologie
1
1
Chemie
1
1
Matematika
1
1
1
3
Tělesná výchova
1
1
1
3
Informatika
1
1
1
3
Ekonomika
2
2
Strojírenská technologie
1
1
Strojnictví
1
1
Technická dokumentace
2
2
Zemědělské technologie
2
2
Mechanizační prostředky
2,5
2,5
5
Motorová vozidla
2
2
4
Řízení motorových vozidel
2
2
Technologie oprav
1
2
2
5
Odborný výcvik
15
15
15
45
Celkem
31
32,5
32,5
96
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3.2 Přehled školních aktivit
Školní akce za školní rok 2017/2018
4. – 6. 9. (Po) Podzimní termín společné části maturitní zkoušky
6. 9.
(St) Kralovický podzim spoluúčast žáků při organizaci akce DSP Kralovice,
Bc. Formánek, DiS.
Adaptační kurz, Mgr. Chudáčková, Mgr. Palát
8. 9.
(Pá) Podzimní termín závěrečných zkoušek – písemná část
11. 9. (Po) Podzimní termín závěrečných zkoušek – praktická část
Podzimní termín společné a profilové části ústní maturitní zkoušky
12. 9. (Út) Podzimní termín závěrečných zkoušek – praktická část
Adaptační kurz, Mgr. Chudáčková, Ing. Jíchová
13. 9. (St) Adaptační kurz, Mgr. Chudáčková, Ing. Jíchová

4.S
1.S

1.O
1.A

předávání kufříků s nářadím žákům 1. ročníků
oborů Mechanik opravář motorových vozidel
a Opravář zemědělských strojů v Mariánské Týnici
14. 9.
15. 9.

(Čt) Podzimní termín závěrečných zkoušek – ústní část
(Pá) Podzimní termín maturitní zkoušky, SOU stavební Horní Bříza,
Ing. H. Gryszkiewiczová
19. 9. (Út) Lehkoatletický pohár CORNY, Plasy, Mgr. Juha
družstvo žáků školy
21. 9. – 4. 10. (Čt-St)
Erasmus+, studijní pobyt 10 vybraných žáků na Slovensku, Bc. Formánek, DiS.
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Erasmus+ v Bratislavě
22. 9.
2. 10.
3. 10.
5. 10.
6. 10.
11. 10.

17. 10.

18. 10.
19. 10.

(Pá) Doškolení svářečů v dílnách odborného výcviku
(Po) Ořech z Arizony, divadelní představení v anglickém jazyce, Plzeň,
Mgr. Chudáčková
1.S – 4.S
(Út) Přespolní běh, Plasy, Mgr. Juha
6 žáků
(Čt) Kontrola BOZP
(Pá) Návštěva v Městské knihovně Kralovice, Mgr. Vlachová
1.S
(St) Technika má zlaté dno, soutěž v sestavení jednoduchého pracovního stroje
na elektrický pohon ze stavebnic Merkur a Boffin, SOU elektrotechnické Plzeň
(dva žáci SŠ a dva žáci ZŠ Žihle)
Ing. Čuřík
(Út) O pohár Josefa Masopusta, fotbalový turnaj, chlapci, Plasy
Mgr. Juha
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠ Žihle (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci ZŠ Žihle
Škola a trh práce, Karlovy Vary
Mgr. A. Kupková, B. Fedor
(St) Škola a trh práce, Karlovy Vary
Ing. H. Gryszkiewiczová, Bc. M. Vaněk
(Čt) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠ Kozojedy (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci ZŠ Kozojedy
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19. 10. (Čt) Třikrát o lásce, divadelní představení pro žáky v německém jazyce, Plzeň
Ing. Gryszkiewiczová
Akademie řemesel, Rokycany
Ing. M. Jíchová, Ing. R. Čuřík
20. 10. (Pá) Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci 9. tříd ZŠ Kaznějov
23. 10. (Po) Basket 3 x 3, sportovní turnaj, Plzeň, Mgr. Juha
3 žáci
24. 10. (Út) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci SŠ Kralovice (svařování – J. Kozel)
30. 10. (Po) Praktický nácvik využití her k posílení finanční gramotnosti
Ing. Gryszkiewiczová, Ing. Jíchová
2.S, 3.S
1. 11. (St) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠ Manětín. Svařování (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
1. 11. (St) Beseda s farářem
pro žáky ubytované na domově mládeže
Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci ZŠ Manětín
Akademie řemesel a vzdělávání, Stod
Mgr. A. Kupková, B. Fedor
2. 11. (Čt) Webinář pro žáky na téma HIV
6. – 10. 11. (Po-Pá) Odborná praxe
4.S
7. 11. (Út) Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?Mgr. A. Kupková, Bc. M. Vaněk
8. 11. (St) Akademie řemesel, Klatovy
Mgr. A. Kupková, Ing. R. Čuřík
10. 11. (Pá) Pedagogická rada hodnotící 1. čtvrtletí
Třídní schůzky
10. – 11. 11. (Pá-So)
Posviť si na budoucnost, DEPO Plzeň
Mgr. J. Kaucká, Ing. R. Čuřík
13. 11. (Po) Zubní hygiena, seminář o správné péči o chrup
1.O, 1.S
14. 11. (Út) Od vzdělání k zaměstnání, Domažlice
Mgr. J. Kaucká, Ing. R. Čuřík
15. – 16. 11. (St-Čt)
Setkání ředitelů škol, Sušice
Mgr. M. Oravec
20. – 24. 11. (Po-Pá) Odborná praxe
2. S
21. 11. (Út) Veletrh vzdělávání, Rakovník
Ing. H. Gryszkiewiczová, Ing. R. Čuřík
23. 11. (Čt) Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci ZŠ Kralovice
27. 11. – 1. 12. (Po-Pá) Odborná praxe
3. S
28. 11. (Út) Basketbalový turnaj, Plasy
18 žáků
Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci ZŠ Plasy
30. 11. (Čt) Řidiči, znáš 6P? Bezpečnostní přednáška pro žáky
3.A, 3.O
Domácí násilí, přednáška Policie ČR
1.S, 2.S, 4.S
Doškolení svářečů v dílnách OV, J. Kozel
Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠp Kralovice (svařování – J. Kozel)
1. 12. (Pá) Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2017, dílny OV
žáci 8. tříd ZŠ Kaznějov
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4. 12.
7. 12.

(Po) Základy komunikace ve znakové řeči, kurz pro zájemce ve znakové řeči 1.- 4.S
(Čt) Základy komunikace ve znakové řeči, kurz pro zájemce ve znakové řeči 1.- 4.S
Jazyková exkurze do předvánočních Drážďan, Ing. Gryszkiewiczová 30 žáků
14. 12. (Čt) Florbalový turnaj, Mgr. Juha
14 žáků
18. 12. (Po) Školská rada - první jednání nové školské rady
19. 12. (Út) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci SŠ Kralovice (svařování – J. Kozel, opravy)
21. 12. (Čt) Sálová kopaná – vánoční školní turnaj tříd
21. 12. (Čt) Mimořádná pedagogická rada
12. 1. (Pá) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠp Kralovice (opravy, brzdy – J. Chlupsa)
14. – 19. 1. (Ne- Pá)
Lyžařský výcvikový kurz, Železná Ruda, Mgr. Juha
žáci 1. ročníků
7. 2.
(St) Florbalový turnaj, Plasy
10 žáků
15. 2. (Čt) Autoopravář Junior 2018, krajské kolo soutěže, SPŠ Plzeň-Křimice, Ing. Čuřík
2 žáci
26. 1. (Pá) Pedagogická rada klasifikační za 1. pololetí
1. 2.
(Čt) Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, Plzeň
Mgr. M. Oravec
27. 2. (Út) Porada ředitelů a ekonomů, Plzeň
Mgr. M. Oravec, Bc. V. Kubatová
1. 3.
(Čt) Zkoušky ze svařování, metoda CO2, J. Kozel
3.O
12. – 16. 3. (Po-Pá) Odborná praxe
4.S
13. 3. (Út) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK
žáci SŠ Kralovice (svařování – J. Kozel)
22. 3. (Čt) Zlatý pohár Linde, krajské kolo soutěže ve svařování v Rokycanech, Ing. Čuřík
2 žáci
27. 3. (Út) O zlatou kuklu společnosti SIAD, celostátní kolo soutěže zručnosti ve svařování
v Mostě, Ing. Čuřík
2 žáci
5. 4.
(Čt) Soutěž žáků oboru Opravář zemědělských strojů, regionální kolo soutěže
Odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů v Boru
Ing. Čuřík, 2 žáci
6. 4.
(Pá) Pedagogická rada hodnotící 3. čtvrtletí
Třídní schůzky
10. 4. (Út) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠ Kozojedy (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
11. 4. (St) Společná část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka
4.S
12. 4. (Čt) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠ Manětín (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
Oblastní turnaj v malé kopané SOU stavební, pracoviště Horní Bříza, Mgr. Juha
8 žáků
Jednotné přijímací zkoušky na střední školy
12. 4. (Čt) Odborná exkurze – Techargo Brno, Ing. R. Chudáček, M. Trkal, žáci 1. a 2. ročníků
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odborná exkurze - TECHAGRO Brno
16. 4.
18. 4.
19. 4.

(Po) Jednotné přijímací zkoušky na střední školy
(St) Okresní kolo ve volejbale v Kralovicích, Mgr. Juha, Mgr. Palát
(Čt) Předlékařská první pomoc pro budoucí řidiče, Mgr. Kupková
Posviť si na budoucnost

24. 4.

19 žáků
3.A, 3.O
Ing. R. Čuřík

(Út) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠ Manětín (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
Kontrola PO
25. 4. (St) Závěrečné zkoušky - autoškola, B. Fedor, Bc. M. Vaněk
žáci 3. ročníku
26. 4. (Čt) Seminář GDPR
Mgr. M. Oravec
Pedagogická rada klasifikační za 2. pololetí pro 4.S
27. 4. (Pá) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci ZŠp Kralovice (svařování – J. Kozel, opravy, brzdy – J. Chlupsa)
Doškolení svářečů v dílnách odborného výcviku, J. Kozel
Řemeslo má zlaté dno, krajské kolo – vlastnoručně řemeslně vyrobený předmět
jednotlivcem bez omezení techniky
2. – 4. 5. (St) Společná část maturitní zkoušky, didaktické testy a písemné práce z cizích jazyků
4.S
7. – 11. 5. (Po-Pá) Poznávací zájezd se žáky do Velké Británie,
Mgr. Karlíčková, Ing. Gryszkiewiczová
9. – 10. 5.(St-Čt) Soutěž žáků oboru Opravář zemědělských strojů, celostátní kolo, Ing. Chudáček
1 žák
10. 5. (Čt) Roční prověrka BOZP a PO
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výrobek Jarní probuzení získal Cenu náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
v soutěži Řemeslo má zlaté dno
11. 5. (Pá) Závěrečné zkoušky ze svařování pro žáky oboru Mechanik opravář motorových
vozidel, J. Kozel
14. 5. (Po) Soutěž robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském
kraji
4 žáci
15. – 17. 5. (Út-Čt) Praktická maturitní zkouška, DSP Kralovice
4.S
21. – 22. 5. (Po-Út)
Ústní část maturitní zkoušky
4.S
Vodácký kurz na Berounce, Mgr. Juha, Ing. Chudáček
2.A, 2.O
21. – 25. 5. (Po-Pá) Odborná praxe
2.S, 3.S
22. 5. (Út) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, žáci SŠ Kralovice
(svařování – J. Kozel)
Exkurze do věznice Všehrdy, Mgr. Říha, Ing. Jíchová
1.S, 1.A
23. 5. (St) Závěrečné zkoušky - autoškola, B. Fedor, Bc. M. Vaněk
žáci 3. ročníku
24. 5. (Čt) Řemeslo má zlaté dno, slavnostní předání cen žákům za soutěž Řemeslo má
zlaté dno v Plzni (výrobek – Jarní probuzení), J. Šiml
4 žáci
Jízda zručnosti s traktorem a přívěsem, krajské kolo soutěže v Sušici,
Bc. M. Vaněk
2 žáci
28. 5. (Po) Přednáška o živnostenském zákonu, Ing. Jíchová
2.S, 3.A, 3.S
28. 5. – 1. 6. (Po-Pá)
Řemeslný kemp pro automechaniky v Plzni, podpora talentovaným žákům 1 žák
29. 5. (Út) Muzeum a naučná stezka Rabštejn nad Střelou, Mgr. Juha, Mgr. Palát 1.S, 2.S
30. 5. (St) Pedagogická rada klasifikační za 2. pololetí pro 3.A, 3.O
31. 5. (Čt) Slavnostní předání maturitních vysvědčení v Mariánské Týnici
4.S
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1. 6.
4. 6.

(Pá) Závěrečné zkoušky – písemná část
3.O, 3.A
(Po) Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK, udržitelnost projektu
žáci SŠ Kralovice (svařování – J. Kozel)
Závěrečné zkoušky - autoškola, B. Fedor, Bc. M. Vaněk
žáci 3. ročníku
5. 6.
(Út) Porada ředitelů škol Plzeňského kraje, Plzeň
Mgr. M. Oravec
5. – 7. 6. (Út-Čt) Praktické závěrečné zkoušky
3.A, 3.O
12. 6. (Út) Závěrečné zkoušky - autoškola, B. Fedor, Bc. M. Vaněk
žáci 3. ročníku
Streetball v Kožlanech, Mgr. Juha
5 žáků
Ručičky kraje, přehlídka škol na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje,
ZŠ Manětín, ZŠp Kralovice, J. Šiml
2 žáci

naše škola na Ručičkách kraje
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.

(Út) Odborná exkurze – Domov Harmonie, Mirošov, Mgr. Palát, Bc. Formánek, DiS.
1.-3.S
(St) Závěrečné zkoušky – ústní část
3.A, 3.O
(Čt) Slavnostní předání výučních listů, Mariánská Týnice
(Pá) Setkání žáků a rodičů budoucích prvních ročníků
Závěrečné zkoušky - autoškola, B. Fedor, Bc. M. Vaněk
žáci 3. ročníku
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19. 6.

(Út) Bechtoplast s.r.o., Kralovice - Týden otevřených dveří v německých firmách,
Bc. Zeman
2.O
Závěrečné zkoušky - autoškola, B. Fedor, Bc. M. Vaněk
žáci 3. ročníku
Kurz obsluhy motorového manipulačního vozíku
pro žáky 3.A a 3.O
21. – 22. 6. (Čt-Pá)
Vodácký kurz na Berounce, Ing. Jíchová, Mgr. Juha
2.S
25. 6. (Po) Pedagogická rada klasifikační za 2. pololetí
25. – 28. 6. (Po-Čt)
Řemeslný kemp pro Opraváře zemědělských strojů v Sušici,
podpora talentovaným žákům
2 žáci
26. 6. (Út) Školní výlet, Soseň, Mgr. Juha, Mgr. Palát
1.S, 3.S
Exkurze do Muzea stavitelství v Plasích, Ing. Gryszkiewiczová
2.O
Exkurze do Techmanie v Plzni, Ing. Chudáček, Mgr. Chudáčková
2.S
Hasičské muzeum Zbiroh, exkurze, Ing. Jíchová, Mgr. Karlíčková 1.A, 1.O, 2.A
27. 6. (St) Školení na F-plyny pro klimatizace
žáci 3.A a 3.O
27. 6. (St) Sportovní program v okolí Kralovic, Mgr. Chudáčková
2.S
Odborná exkurze – Pöttinger, zemědělské stroje, Vodňany,
Ing. Chudáček, J. Šiml 2.O
Školní výlet Soseň, Mgr. Juha, Mgr. Palát
1.S, 3.S
Okolí Kralovic – sportovně turistická vycházka, Mgr. Karlíčková
1.O
Sportovní program v okolí Kralovic, Ing. Jíchová
1.A, 2.A
28. 6. (Čt) Návštěva zemědělské výstavy na Hadačce,
1.A, 1.O, 1.S, 2.A, 2.O, 2.S, 3.S
29. 6. (Pá) Zhodnocení školního roku a vydání vysvědčení 1.A, 1.O, 1.S, 2.A, 2.O, 2.S, 3.S
V rámci charitativní činnosti žáků školy při akcích Liga proti rakovině, Srdíčkové dny a Světluška
bylo celkem vybráno a nadacím za školní rok zasláno celkem 19 249,- Kč.

okresní kolo v basketbalu, naši chlapci zvítězili, děvčata skončila třetí
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4. Údaje o přijímacím řízení
4.1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ (stav k 31. 8. 2018)
Počet žáků (uchazečů)
přihlášených
celkem
Forma studia

1. kolo
př. říz.

Další kola
př. říz.

denní forma
celkem

70
70

11
11

Počet
vydaných
rozhodnutí
o přijetí
k 31. 8. 2018

Počet žáků,
kteří
skutečně
nastoupili
k 1. 9. 2018

Počet
odvolání
proti
nepřijetí ke
studiu

56
56

0
0

81
81

4.2 Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních oborů v denním studiu
Počet žáků
přihlášených
celkem
Kód a název oboru

Další
1. kolo kola
př. říz. př.
říz.

23.68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
75-41-M/01
Sociální činnost
celkem

Počet žáků
přijatých
celkem
k 31. 8.
2018
(odevzdali
ZL)

Počet žáků
přijatých
do vyššího
Počet
ročníku
odvolání
než
proti
prvního
nepřijetí
(na základě
rozhodnutí
ŘŠ)

24

2

18

0

5

29

1

23

0

3

17

8

15

0

2

70

11

56

0

10

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
5.1

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018
(stav ke dni 31. 8. 2018 včetně žáků závěrečných ročníků)

obor
s MZ
s VL
celkem

počet
žáků
celkem
67
111
178

z toho
prospělo s
vyznamenáním
13
16
29

prospělo
45
88
133

22

neprospělo neklasifikováno
9
7
16

0
0
0

Průměrný prospěch školy
2,276

2,3

2,2

2,1

1,989

2

1,9

1,8
2016/2017

2017/2018

Oproti minulému školnímu roku se pozitivně zlepšil průměrný prospěch školy z 2,276 na 1,989,
výrazně stoupl podíl počtu žáků s vyznamenáním z 9,18 % na 16,29 % a snížil se podíl
neprospívajících žáků z 11,22 % na 8,99 %.

Prospěli s vyznamenáním

Neprospěli

20,00%

15,00%
16,29%
11,22%

15,00%

8,99%

10,00%
10,00%

9,18%
5,00%

5,00%

0,00%

0,00%
2016/2017

2017/2018

2016/2017
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2017/2018

5.2

Údaje o chování žáků ve školním roce 2017/2018
(stav ke dni 31. 8. 2018 včetně žáků závěrečných ročníků)

celkem

snížený stupeň snížený stupeň
z chování
z chování
2. stupeň
3. stupeň
1
4

podmíněně
vyloučeni

vyloučeni

1

0

9

12

8
10

7
6

8

5
6
4
3

4

2
2
1
0

0
2015/16

2016/17
2. stupeň z chování

2017/18

počet žáků hodnocených 3. stupněm z chování

počet žáků hodnocených 2. stupněm z chování

Vývoj počtu žáků se sníženým stupněm z chování
v posledních třech letech

3. stupeň z chování

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

0

0
2015/16

2016/17

počet hodin neomluvené absence na žáka
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2017/18
celkový počet hodin absence na žáka

celkový počet hodin absence na žáka

počet hodin neomluvené absence na žáka

Vývoj absence žáků školy v posledních třech letech

5.3

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem

počet žáků s IVP
z toho talentovaní
v jakém oboru
5.4

0
0
-

Výsledky maturitních zkoušek

Celkovou úspěšnost žáků u maturitních zkoušek lze podle školského zákona hodnotit až po
vykonání všech tří zákonem daných možných termínů pro vykonání maturitní zkoušky, tedy vždy
minimálně s ročním zpožděním. Hodnocení maturit za rok 2018 není tedy dosud konečné, „dosud
neprospěl“ znamená, že má žák k dispozici ještě minimálně jeden opravný termín.
výsledky MZ 2017
prospěl
s vyznamenáním
2

prospěl

neprospěl

nekonal

7

2

0

prospěl

dosud neprospěl

nekonal

9

8

1

výsledky MZ 2018
prospěl
s vyznamenáním
1

Vývoj úspěšnosti žáků školy u maturitní zkoušky
100%

0
2
0

50%

8

7

9

2
1

0%
2017
prospěli s vyznamenáním

2018
prospěli

nevyčerpali všechny opravné termíny
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neprospěli

V hodnocení úspěšnosti maturit jsou mezi neúspěšnými započítáni i žáci, kteří ještě nevyčerpali
všechny opravné a náhradní termíny. Konečné hodnocení se tak po opravných a náhradních
termínech maturitní zkoušky může změnit. Opravné a náhradní termíny byly vyčerpány u všech
žáků pouze za rok 2017. Jeho statistika je tak konečná.

2018

2017
18%
44%

56%
82%

uspěli

uspěli

neuspěli

neuspěli (nebo zatím neuspěli)

Česká školní inspekce místo tohoto hodnocení úspěšnosti u maturit, které je v souladu s platnou
legislativou, používá data od společnosti CERMAT o tzv. „hrubé“ neúspěšnosti. Jedná se o pojem,
který nemá oporu v žádném platném právním předpisu. V rámci „hrubé“ neúspěšnosti
započítává mezi neúspěšné u maturit také žáky posledního ročníku studia, kteří v období od 1.
prosince školního roku do termínu maturit v květnu školního roku ze školy z různých příčin odešli
(zanechání studia a odchod do zaměstnání, přestup na jinou školu, odstěhování, mateřství apod.).
Tito žáci však maturitní zkoušku vůbec nekonali. Zároveň statistika zveřejňovaná ČŠI zcela
ignoruje skutečnost, že žák má k úspěšnému vykonání maturitní zkoušky jeden řádný a dva
opravné termíny a maturitu může vykonat do pěti let od skončení posledního ročníku studia.
Teprve po vyčerpání všech možností je možné žáka uvádět ve statistikách jako neúspěšného
u maturity.

5.5

Výsledky společné části maturitních zkoušek

počet žáků konajících
MZ 2017 *)
český jazyk a literatura
anglický jazyk
matematika
*) konečná statistika

celkem

prospěl

neprospěl

11
8
3

10
8
2

1
0
1

počet žáků konajících
celkem
prospěl
MZ 2018 *)
český jazyk a literatura
18
16
anglický jazyk
18
10
německý jazyk
1
1
matematika
0
0
*) neprospívající ještě nevyčerpali všechny opravné termíny
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zatím neprospěl
2
8
0
0

5.6

Výsledky závěrečných zkoušek (včetně opravného a náhradního termínu)

prospěl s vyznamenáním
4

výsledky ZZ
prospěl
19

absolventi - Sociální činnost

27

neprospěl
0

maturitní ples třídy 4.S

absolventi – Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů
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5.7

Hodnocení výsledků v oblasti práce školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště:
výchovná poradkyně

Mgr. Alena Kupková

školní metodik prevence

Mgr. Margit Chudáčková

školní speciální pedagog
kariérový poradce

Mgr. Jaroslava Kaucká
Bc. Martin Zeman

absolvent specializačního studia
specializační studium ukončí ve
školním roce 2018/2019
absolvent tohoto studijního oboru
pedagogický pracovník

Školní poradenské pracoviště začalo v tomto složení nově pracovat ve školním roce 2017/2018.
Zpráva výchovné poradkyně Mgr. Aleny Kupkové
V tomto školním roce při škole pracovalo školní poradenské zařízení ve výše uvedeném složení.
Členové se scházeli minimálně jednou za měsíc, případně podle potřeby, a při pravidelných
schůzkách byl vždy přítomen ředitel školy. Byly řešeny aktuální problémy, týkající se chování a
docházky, plnění plánů pedagogické podpory, spolupráce s poradenskými zařízeními, nabídka
aktivit ze strany kariérového poradce atp.
V rámci výchovného poradenství probíhala spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Plzeň-sever, s kurátorkami Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kralovice,
s Obvodním oddělením Policie ČR v Kralovicích. Výchovné a kázeňské případy byly řešeny ve
spolupráci se školní metodičkou prevence Mgr. Margit Chudáčkovou, ředitelem školy, třídními
učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky školy. Vzdělávací problémy se speciální
pedagožkou. Výchovná poradkyně se rovněž spolupodílela na vzdělávání žáků v oblasti
kariérového poradenství.
Výchovná poradkyně spolupracovala se speciální pedagožkou při zpracování a vyhodnocování
Plánů pedagogické podpory, podílela se na zpracování podkladových zpráv pro doporučení
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jednomu žákovi poskytovala pedagogickou
intervenci a věnovala se výkaznictví v této oblasti, spoluvytvářela strategii předcházení školní
neúspěšnosti a spolupracovala při aktualizaci pracovních náplní členů školního poradenského
pracoviště.
V průběhu školního roku byly ze strany výchovné poradkyně prováděny tyto činnosti:
- zpracování seznamu žáků 1. ročníků se SPU pro podporu individuální péče o tyto žáky (8/2017),
- metodická pomoc při realizaci adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků (ve škole, v okolí školy),
- informace žákům 1. ročníků o možnostech konzultací s výchovnou poradkyní, metodičkou
prevence, speciálním pedagogem, kariérovým poradcem (9/2017),
- ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními vyučujícími a SPG sestavení a vyhodnocení Plánů
pedagogické podpory pro žáky,
- setkání výchovných poradců SŠ a ZŠ na Úřadu práce v Plzni (10/2017),
- žákům maturitního ročníku poskytnuty informace o službách firmy SCIO a CERMAT v rámci
příprav na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ (12/2017),
- součinnost při organizování preventivních přednášek pro žáky (průběžně),
- schůzky se zákonnými zástupci žáků (11/2017, 4/2018),
- informace žákům, kteří hodlají pokračovat v nástavbovém studiu (1-2/2018),
- monitorování neprospívajících žáků, hledání důvodů a následné řešení neprospěchu,
- distribuce Učitelských novin s nabídkou oborů VŠ a VOŠ v maturitním ročníku (12/2017),
- spolupráce při získávání nových žáků - návštěvy v základních školách, účast na dnech otevřených
dveří, na aktivech s rodiči žáků 9. tříd základních škol (9/2017-2/2018),
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- poradenské služby zájemcům o studium při dnech otevřených dveří (11/2017-2/2018),
- vyhodnocení prospěchu a docházky za první pololetí školního roku, informování pedagogického
sboru o nově evidovaných žácích s doporučením ŠPZ (1/2018),
- spolupráce s žáky 4. ročníku při podávání přihlášek na VOŠ a VŠ (jarní měsíce 2018),
- spolupráce se žáky 3. ročníků technických oborů při podávání přihlášek na nástavbové studium
(1 - 2/2018),
- monitorování žáků s neprospěchem, konzultace s rodiči, hledání východisek,
- spolupráce při agendě přijímacího řízení z hlediska žáků, kteří končí povinnou školní docházku
v nižším než 9. ročníku (březen - srpen 2018,)
- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v otázkách nově přijímaných žáků do 1.
ročníků,
- zhodnocení spolupráce za uplynulý školní rok s třídními učiteli, MP, KP (6/2018),
- jednání poradenského pracoviště ( 1x měsíčně),
- metodická činnost VP při pedagogických a hodnotících poradách.
Výchovná poradkyně řešila zejména následující problémy:
- otázku záškoláctví, s MP, TU,
- závadové chování žáků s MP, TU,
- negativní projevy chování mezi spolužáky a vůči vyučujícím ve třídě a v DM, s MP, TU,
- nevhodné chování žáků při řešení konfliktních situací (učitel-žák, žák-žák) s MP, TU,
- pozdní příchody do školy,
- zneužívání návykových látek u žáků ubytovaných v DM s vychovateli a TU,
- spolupráci s Policií ČR,
- řešení osobních vztahů mezi žáky,
- předčasné ukončení vzdělávání zejména u žáků posledních ročníků,
- spolupráci s kurátory žáků, OSPOD a soudy spolu s MP a TU.
Zpráva metodičky prevence rizikového chování Mgr. Margit Chudáčkové
Během celého školního roku se učitelé snažili ve svých předmětech plnit cíle, které byly stanoveny
v Preventivním programu.
Do Preventivního programu byly zapracovány nově schválené přílohy MŠMT k prevenci
rizikového chování a krizový plán pro žáky s poruchou chování, pro žáky s poruchou autistického
spektra a postup školy v případě teroristického útoku. Součástí je rovněž Strategie předcházení
školní neúspěšnosti.
Byla aktualizována nástěnka ŠMP s kontakty na různé organizace a konzultačními hodinami ŠMP.
V září se škola zapojila do projektu Nenech to být, což je internetový portál, kde mohou žáci či
rodiče anonymně hlásit případné podezření na šikanu ve škole či domově mládeže. Během roku
však došlo pouze k jednomu nahlášení, které bylo velmi obecné a po prošetření došla
metodička prevence k závěru, že šlo patrně jen o „zkoušku“ ze strany žáků.
Ve škole je k dispozici i schránka důvěry, kterou žáci využívají minimálně.
Pozitivním faktem je, že si žáci zvykli vyhledávat metodičku prevence osobně a počet žáků, kteří
chodí konzultovat svůj problém osobně, se zvyšuje. Většinou se však jedná o nepříliš závažné
problémy osobní povahy či potíže ve vztazích s kamarády a spolužáky. Tento krok důvěry
vnímáme velmi pozitivně.
Ve škole se také zástupci tříd pravidelně scházejí s ředitelem školy na žákovské radě, kde mohou
prezentovat a sdílet své názory, návrhy či připomínky.
ŠMP také velmi oceňuje fungující součinnost s třídními učiteli, díky nimž se daří problémy odhalit
a řešit včas.
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V letošním školním roce došlo k výraznému poklesu absence, včetně absence neomluvené.
V říjnu 2017 proběhl monitoring rizikového chování u všech oborů vzdělávání. Zjištěné výsledky
nebyly překvapující a ukázaly problémy zejména v oblasti kouření a požívání alkoholu. Vzhledem
k tomu, že se toto děje mimo školu, byli s tím seznámeni zákonní zástupci na třídních schůzkách
a byla jim předložena i doporučení ohledně kontroly svých dětí – kouření, alkohol, kyberšikana.
Během roku se řešily vztahové problémy ve třídách (ve dvou případech spojené s fyzickým
atakem), jeden případ kyberšikany (pachatel mimo školu, šetření Policie ČR), jeden případ
nevhodného a agresivního chování žáka ke spolužákům a k učitelům.
V letošním roce nebyl nahlášen žádný případ šikany a podařilo se zamezit kouření žáků před
školou. Nevyskytly se ani problémy s distribucí nebo požíváním lehkých, ani jiných drog.
Mezi již tradičně pořádané akce patří Adaptační kurzy prvních ročníků, které jsou jednodenní a
probíhají ve škole a blízkém okolí. Organizaci zajišťuje ŠMP ve spolupráci s třídním učitelem. Dále
se žáci zúčastnili webináře HIV, kdy bylo možno s lektorem komunikovat přes počítač a pokládat
mu dotazy. Tato akce byla velmi zdařilá, většina žáků si ji pochvalovala a vyjadřovali lítost nad
tím, že byla k dispozici pouze hodina vysílání. Spousta jejich dotazů tak nemohla být
zodpovězena. Proto proběhla ještě následná diskuse na toto téma se ŠMP. Před a po vysílání žáci
vyplňovali dotazníky na téma AIDS, HIV. Vyhodnocení zaslané online ukázalo zvýšení povědomí
žáků o tématu. I v dalším školním roce se budeme snažit této nabídky využít.
Pro žáky všech oborů byly uspořádány přednášky na různá témata, například Zubní hygiena,
Právní zodpovědnost, Bezpečí na internetu – kyberšikana, Bezpečnost v dopravě apod. Byly
promítnuty dva filmy (Kyberšikana, Náš vůdce – Vlna – extremismus, fašismus), na které
navazovala diskuze ŠMP s žáky. Žákům byly také poskytnuty internetové odkazy, týkající se
problematiky kyberšikany, zejména materiály Policie ČR.
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu byli žáci podporováni k účasti na různých
sportovních akcích. Proběhl lyžařský a vodácký kurz. V červnu byla pro 1. a 2. ročník oboru
Sociální činnost uspořádána exkurze na Rabštejn a okolí. Na všech těchto akcích jsou
podporovány zdravé a pozitivní vztahy mezi žáky, a to jak v samotných třídách, tak také mezi
jednotlivými třídami a ročníky.
Již tradičně se žáci a žákyně sociálního oboru zapojili do několika charitativních akcí.
Během školního roku proběhly dvě setkání ŠMP Plzeň-sever v Pedagogicko-psychologické
poradně Plzeň. Náplní byly především prezentace neziskových organizací, náplň práce ŠMP,
jednotlivé kazuistiky a sdílení příkladů dobré praxe. V březnu se ŠMP a ředitel školy zúčastnili
setkání ředitelů a metodiků okresu Plzeň-sever v Plasích. Zde šlo především o seznámení,
navázání hlubších vztahů a spolupráci mezi školami.
Metodička prevence pokračuje ve studiu, předpokládané ukončení kurzu je v prosinci 2018.
5.8

Hodnocení výsledků v oblasti práce školního koordinátora EVVO,
školního koordinátora a metodika ICT, školního koordinátora ŠVP

školní koordinátor EVVO
školní koordinátor a metodik ICT
školní koordinátor ŠVP

Ing. Roman Chudáček
Ing. Marie Jíchová
Mgr. Alena Kupková

absolvent specializačního studia
absolvent specializačního studia
absolvent specializačního studia

Zpráva koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Romana Chudáčka
V září proběhlo setkání s pedagogy, kteří vyučují předměty týkající se environmentální tématiky.
Ti byli seznámeni s krátkodobým plánem EVVO pro školní rok 2017/2018. Na základě tohoto
setkání a v souladu se ŠVP bylo do řady předmětů zařazeno využití průřezového tématu Člověk
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a životní prostředí. V prvním ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů, Mechanik
opravář motorových vozidel a maturitního oboru Sociální činnost se problematiky EVVO dotýká
výuka zejména v předmětech biologie a ekologie, chemie, ve druhém ročníku učebních oborů
český jazyk, zemědělská technologie a ve třetím ročníku maturitního oboru vzdělávání se tato
oblast vyučuje v rámci předmětu seminář anglického jazyka.
Ve škole nadále probíhalo třídění odpadu do nádob umístěných na chodbách školy, přičemž
informace o třídění a recyklaci odpadu byly umístěny na nástěnkách s environmentální
tématikou. Tato propagace přinesla lepší třídění oproti minulému období.
Koordinátor environmentální výchovy se v září 2017 zúčastnil krajské environmentální
konference konané v Plzni, kde se mimo jiné seznámil s novými náměty pro zkvalitnění
environmentální výchovy.
Po poradě koordinátora environmentální výchovy s učiteli předmětu biologie a ekologie byly
v prvním a druhém pololetí školního roku zařazeny filmy s ekologickou tématikou, přičemž žáci
projevili zájem zejména v následné živé diskuzi k daným tématům (např. trvale udržitelný rozvoj).
V dubnu 2018 proběhla celostátně podporovaná akce pod názvem Ukliďme Česko. Zúčastnili se
jí žáci 1. a 2. ročníků oborů Opravář zemědělských strojů a Sociální činnost. Při této příležitosti se
uklízelo nejen ve vybraných lokalitách města Kralovice, ale také v jeho okolí.
V roce 2018 se opět po dvou letech uskutečnila na Brněnském výstavišti mezinárodní výstava
zemědělské techniky pod názvem Techagro, kde nechyběli žáci 1. a 2. ročníku učebních oborů.
Žáci se zde navíc zúčastnili odborné přednášky nesoucí název Budoucnost zemědělství. Nejen
pedagogický doprovod, ale i žáci hodnotili celou akci za velmi zdařilou.
V druhé polovině května se podařilo uskutečnit plánovanou vzdělávací výpravu po naučné stezce
Rabštejna nad Střelou. Žáci 1. a 2. ročníků oboru Sociální činnost vypracovávali stanovené úkoly
na jednotlivých stanovištích. Věnovali se zejména určování názvů rostlin, stromů a živočichů.
V rámci výuky tělesné výchovy vycházející z ŠVP se koncem května uskutečnil vodácký kurz na
řece Berounce, jehož se zúčastnili žáci 2. ročníku učebních oborů. Koncem června stejný kurz na
Berounce absolvovali žáci 2. ročníku maturitního oboru. Žáci si osvojili dovednosti v řízení lodě a
sjíždění jezu.
V závěrečném týdnu školního roku se uskutečnily výlety do přírody v okolí Kralovic a Mariánské
Týnice (žáci učebních oborů i maturitního oboru).
Žáci jsou nadále vedeni k ekologicky šetrnému chování a k jednání ve smyslu trvale udržitelného
rozvoje.
Zpráva koordinátorky a metodičky ICT Ing. Marie Jíchové
Zlepšení vybavenosti prostředky ICT nastalo zejména v tomto školním roce úspěšnou realizací
projektu Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu. Vývoj v oblasti ICT na škole
charakterizuje vyhodnocení ICT plánu za tříleté období:
Indikátor

Stav k 1. 9. 2015

Aktuální stav k 31. 8. 2018

1. řízení a plánování
role ICT ve
vizi školy

Využití ICT hraje významnou roli
ve vizi a je plně zahrnuto do
koncepce rozvoje školy.
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Vize je sdílena celou školou včetně
žáků. Je aktivně ověřována každodenní
praxí a šířena ven.

Učebny byly dovybaveny moderní výpočetní technikou a novou sítí wi-fi.

ICT plán

Plán je vyvíjen specializovaným
týmem. Jeden učitel (ICT
koordinátor) nebo skupina učitelů
přebírá iniciativu, přípravu i
realizaci plánu ve škole.

Plán je komplexně integrován do
celého ŠVP. Proces je aktivně
podporován vedením školy a
akceptován všemi zaměstnanci. ICT
koordinátor podporuje využití
technologií v celé škole.

ICT plán je akceptován zaměstnanci školy.

využití ICT
ve výuce

Pozornost je zaměřena na
komplexní zapojení ICT do
výukového procesu a na
zkoumání nových a efektivnějších
přístupů.

Pozornost je zaměřena na podporu a
prosazení přístupu orientovaného na
žáka, umožňujícího sledování osobního
pokroku každého jednotlivce.

Využívání dataprojektorů, interaktivních tabulí směřuje za žákem.

akceptace
přijaté
strategie

specifické
vzdělávací
potřeby

Škola svou strategii rozvoje v
oblasti ICT upravuje v souladu se
zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i
zřizovatele a po domluvě s nimi.

Škola průběžně vyvíjí a schvaluje své
plány na využití ICT prostřednictvím
opakujících se jednání a porad se
zaměstnanci, žáky, rodiči a
zřizovatelem. Všichni zúčastnění jsou
obeznámeni s obsahem.

Škola podporuje zavádění různých
metodických postupů využití ICT s
cílem usnadnit žákům odlišných
vlastností a specifických potřeb
dosažení výukových cílů.

Škola má implementován plně
inkluzivní model využití ICT (případně i
dalších specializovaných pomůcek)
dovolující každému žákovi rozvoj podle
osobního vzdělávacího plánu.

Žáci se specifickými potřebami získávají výukové materiály i mimo školu.
2. ICT ve školním vzdělávacím programu

porozumění
učitelů

Většina učitelů chápe, jak začlenit
ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich
pomocí zlepšit kvalitu výuky.

Všichni učitelé si určují vlastní metody
výukového využití ICT a umí je aplikovat
v praxi.

Všichni učitelé využívají ICT v souladu se ŠVP.
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vzdělávací
plán

Plánování zahrnuje přípravu
učitelů a orientuje se převážně na
využití ICT ke zdokonalování
tradičních forem výuky skupin i
jednotlivců.

Většina učitelů detailně plánuje
způsoby integrace ICT do
připravovaných vzdělávacích aktivit.

Sebevzdělávání učitelů v oblasti ICT průběžně pokračuje.

zkušenosti
většiny
učitelů

Učitelé využívají ICT jako nástroj
školní administrativy, pro
plánování výuky i na podporu
výukových činností typicky
formou využití hotových
materiálů.

Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli
možnost se vzdělávat formou
konstruktivně pojatých předmětových i
mezipředmětových aktivit.

Při výuce jsou využívány i prostředky ICT žáků.

zkušenosti
většiny žáků

specifické
vzdělávací
potřeby

Žáci často používají ICT při
vyučování samostatně a jsou
vedeni k respektování etických
pravidel.

Žáci využívají ICT při vyučování
soustavně a jsou (kromě etických
pravidel) vedeni ke vzájemné
spolupráci.

Učitelé využívají ICT cíleně k
podpoře výuky žáků, kteří mají
krátkodobě nebo dlouhodobě
problémy.

Učitelé využívají diagnostických ICT
nástrojů ke sledování výukových
výsledků žáků tak, aby snadněji odhalili
vznikající problém a mohli ho vhodným
způsobem řešit.

3. profesní rozvoj

uvědomění
a zapojení

plánování

Většina učitelů se účastní nejen
celoškolních a hromadných
vzdělávacích akcí, ale vzdělává se
v oblasti ICT též individuálně.

Učitelé mají potřebu soustavného
profesního rozvoje, kterou uspokojují
prostřednictvím aktivního zapojení do
pracovních skupin (typicky online –
např. na portálu RVP), vytvářejí si
osobní kontakty a seznamují se s
aktuálními výzkumy.

Zainteresovaní jedinci si určují
potřeby pro svůj rozvoj v oblasti
ICT sami. Rozvoj v oblasti ICT není
vedením školy ovlivňován.

Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT
určuje všem zaměstnancům vedení
školy a ICT koordinátor.
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Většina učitelů se účastní školení
zaměřeného na využití ICT ve
vzdělávání.

Škola po dohodě se zaměstnanci
připravuje program profesního rozvoje
na základě plánu rozvoje celé školy a v
souladu s jejími specifickými
potřebami.

sebedůvěra

Většina učitelů ví, jak využívat ICT
ve výuce, snaží se stále
zdokonalovat a pomáhat
kolegům.

Učitelé jsou sebejistí při využívání ICT.
Svoje zkušenosti a inovativní postupy
ochotně sdílejí s kolegy ve vlastní škole
i mimo ni.

neformální
způsoby
profesního
rozvoje

Ke sdílení nápadů a příkladů
dobré praxe mezi všemi učiteli
dochází často, a to jak osobně,
tak online.

Sdílení nápadů a příkladů dobré praxe
mezi učiteli je plně začleněno do chodu
instituce a přesahuje její rámec (sdílení
s kolegy mimo školu).

zaměření

4. integrace ICT do života školy

dostupnost

ICT jsou ve škole stále a všude
pohotově k dispozici jak učitelům,
tak žákům (typicky s podporou
bezdrátové sítě).

Učitelé, žáci i širší školní komunita
využívají ICT pro vzájemné spojení i pro
přístup do školy odkudkoliv a kdykoliv.

využití

ICT jsou využívány ve všech
výukových aktivitách školy, kde je
jejich nasazení přínosné.

Škola prezentuje a sdílí příklady dobré
praxe i mimo rámec vlastní školní
komunity.

metodická
podpora

Školní koordinátor ICT má
přiměřenou kvalifikaci a zabývá se
především pomocí ostatním
učitelům implementovat
nejvhodnější metody využití
technologií.

Ve škole je naplňována vize využití
technologií. Koordinátor ICT je jejím
duchovním vůdcem, ale není jediným
propagátorem a pomocníkem
schopným pomoci ostatním. Úspěšné
postupy jsou předávány jiným školám.

Webová prezentace školy je
vytvářena podle jasných pravidel.
Obsahuje stále aktualizované
platné informace a zajímavosti.

Školní web je vytvářen využitím
vhodného redakčního systému a
obsahuje nejen aktuální informace, ale
též materiály vytvořené jak učiteli, tak
žáky.

Škola dává žákům některé
materiály k dispozici online.

Všichni učitelé jsou vedeni k tomu, aby
digitální výukové materiály poskytovali
žákům prostřednictvím internetu.

prezentace
na internetu

eLearning
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spojení s
vnějším
světem

Pro komunikaci mezi školou,
rodiči, zřizovatelem apod. jsou
využívány různé nástroje
internetu (email, Skype, webový
kontaktní formulář, textové
zprávy).

Pro komunikaci mezi školou, rodiči,
zřizovatelem apod. jsou využívány
různé nástroje internetu (email, Skype,
webový kontaktní formulář, textové
zprávy).

projekty

Někteří učitelé ojediněle využívají
ICT při práci na výukových
projektech.

Škola pravidelně realizuje jednotlivé či
celoškolní projekty využívající ICT.

pohled žáka

ICT jako pracovní nástroj nutný k
realizaci výukové činnosti na půdě
školy (informační zdroje,
zpracování dat, tvorba
dokumentů).

ICT plně integrovány téměř do všech
činností tak, že jejich přítomnost je
chápána jako samozřejmost.

5. ICT infrastruktura

plán
pořizování
ICT

LAN a
internet

Plán nákupu ICT zohledňuje
všechny důležité souvislosti a je
koordinován s výukovými cíli
jednotlivých předmětů.

Existuje komplexní přístup k pořizování
ICT, jenž je synchronizován s ŠVP.
Sleduje všechny důležité souvislosti
včetně dlouhodobých cílů a finančních
možností školy.

Všechny prostory školy a všechny
počítače jsou připojeny do lokální
sítě a jejím prostřednictvím do
internetu. Zároveň je řešen
přístup k výukovým materiálům a
síťovým zdrojům uvnitř i vně
školy.

Všechna data vztahující se k výuce
(např. e-portfolio) jsou k dispozici z
libovolného počítače kdekoli na
internetu v případě, že má uživatel
oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se
vůbec nezabývá tím, kde jsou data
fyzicky uložena.

Je umožněno připojení ke vzdálené ploše.

technická
podpora

digitální
učební
materiály

Technická podpora je celoročně
zabezpečena, zajišťuje stabilní
provoz a zabývá se též dalším
technickým rozvojem.

Technická podpora je řešena
systémově, zajišťuje stabilní provoz
infrastruktury a je zaměřena na její
koncepční rozvoj v souladu s ŠVP.

Učitelé průběžně vyhledávají
nové materiály a obsah výuky se
pomocí nich dynamicky mění.

Učitelé digitální učební materiály nejen
vyhledávají a používají, ale též k vlastní
potřebě upravují a vytvářejí nové, které
následně sdílejí s ostatními (např. na <a
href="http://dum.rvp.cz/">DUM</a>).
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ICT
vybavení

licence

Minimálně jedním připojeným
počítačem s dataprojektorem či
interaktivní tabulí je vybavena
většina učeben. Škola alespoň
omezeným způsobem umožňuje
připojení žákovských mobilních
zařízení do sítě.

Pronikání ICT do života školy směřuje k
všudypřítomnému využívání
prezentačních i mobilních zařízení
učiteli i žáky.

Na všech školních počítačích je k
dispozici potřebný software, který
je legální. Existuje systém
evidence softwaru pro případný
softwarový audit.

Škola má propracovanou politiku
nákupu potřebných licencí pro použití
učiteli i žáky nejen v prostorách školy.

Zpráva koordinátorky školních vzdělávacích programů Mgr. Aleny Kupkové
Základním úkolem koordinátora ŠVP bylo reagovat na legislativní změny v učebním plánu oboru
Opravář zemědělských strojů, které budou od 1. 9. 2018 navyšovat hodinovou dotaci matematiky
o 1 hodinu a následně znamenaly úpravy pramenící z této změny (snížení počtu disponibilních
hodin v předmětu zemědělské technologie a technická dokumentace). Upravili jsme rovněž
hodinovou dotaci v předmětech opravárenství a diagnostika a předmětu automobily u oboru
Mechanik opravář motorových vozidel. V hodnocení minulého školního roku vyvstala dále
nutnost upravit učební plán a náplň učiva některých předmětů ve studijním oboru Sociální
činnost. Změny se týkaly obsahu učiva předmětu sociální služby, pečovatelství, zdravotní nauka,
speciální pedagogika. Učivo předmětu péče o seniory bylo zařazeno nově do předmětu
pečovatelství. Dále bude od 1. září 2018 ve studijním oboru posílena hodinová dotace výuky
anglického jazyka a českého jazyka a literatury. Změny v učebním plánu se týkají nově i přesunu
předmětů z ročníku do ročníku, případně změny hodinové dotace tak, aby byly posíleny všechny
maturitní předměty a vše bylo v souladu s RVP.
Dílčí obsahové změny nastaly v modernizaci učiva v předmětech informatika, výpočetní technika
a ekonomika u všech oborů vzdělání. Všechny učební osnovy prošly revizí očekávaných výstupů
a bylo ověřeno, že vše je v souladu s RVP zmíněných oborů vzdělání. Dílčí změny nastaly i v ŠVP
Domova mládeže, který je nutno v pravidelných intervalech rovněž vyhodnocovat.
Trvalým úkolem koordinátora ŠVP je zaznamenávat legislativní změny v oblasti RVP a reagovat
na ně. V příštím školním roce očekáváme, že letos provedené změny budou pro vyučující i žáky
pozitivní a neplánujeme žádné zásadní změny v učebních plánech všech na škole vyučovaných
oborech.
5.9

Hodnocení výsledků práce v oblasti výchovy mimo vyučování

Zpráva vychovatele pověřeného vedením domova mládeže Bc. Martina Zemana
V uplynulém školním roce bylo hlavním úkolem vychovatelů vést žáky k plnohodnotnému
využívání volného času formou zájmových činností, rozvíjet v nich kolektivní vazby, sebedůvěru,
psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, vést je k rozvoji estetického a mravního cítění včetně
ekonomického myšlení.
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Vychovatelé se při osobním kontaktu s žáky zaměřili na vztahy mezi ubytovanými, na pořádek v
ložnicích, osobní hygienu, na řešení osobních i rodinných problémů, na studijní výsledky a na
zájmovou činnost. Zároveň se vychovatelé zaměřili na prevenci alkoholismu a jiných návykových
látek, šikany a kyberšikany.
Ve školním roce pracovaly v domově mládeže dvě výchovné skupiny. První výchovnou skupinu,
složenou z chlapců, vedl vychovatel pověřený vedením Bc. Martin Zeman. Druhou výchovnou
skupinu, složenou z děvčat, vedla vychovatelka Pavlína Bičovská. V době výkonu noční služby
obou zmíněných vychovatelů vedla plnohodnotně obě skupiny vychovatelka Michaela
Hemelíková. Výchovná skupina složená z chlapců nepřesáhla po celý školní rok povolený počet
žáků na jednoho vychovatele díky střídání žáků na smluvních pracovištích v místě bydliště.
Na začátku září a února byli všichni ubytovaní poučeni v oblasti BOZP a PO, jak se chovat při vzniku
mimořádné situace a při osobním volnu, podrobně byli seznámeni s vnitřním řádem domova
mládeže. Detailně byl projednán postup, co dělat v případě požáru a evakuace domova mládeže.
Vybavení domova mládeže odpovídá vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
Žáci prvních ročníků byli seznámeni s domovem mládeže, školou, městem a jeho okolím.
Zúčastnili se besedy v místní knihovně o historii města a také prohlídky místního kostela sv. Petra
a Pavla. Velký zájem projevili žáci o sportovní aktivity – v zimních měsících v tělocvičně ZŠ
Kralovice (sálový fotbal, basketbal, gymnastika, volejbal) a v měsících letních byly využívány
venkovní sportovní areály ZŠ (atletika, fotbal, basketbal, tenis, volejbal, pétanque) a také
sportovní areál města Kralovice u fotbalového hřiště (in-line bruslení). Téměř každý den byla
využívána posilovna školy. V průběhu hodnoceného období se uskutečnila celá řada akcí
(orientační vycházka po městě, sportovní turnaje ve fotbale, basketbale a florbale a řada různých
soutěží, ankety - volnočasové aktivity v domově mládeže, beseda s místním farářem). Zájemci ze
strany žáků domova mládeže se zapojovali do činnosti čtenářského klubu s vychovatelkou
Pavlínou Bičovskou.
Ubytovaní žáci se také zapojují do průběžného úklidu kolem domova mládeže a zkrášlení
vnitřních prostor budovy například při vánoční výzdobě. Pomohli rovněž s přípravou maturitního
a absolventského plesu. V průběhu školního roku se mnozí žáci domova mládeže aktivně zapojili
do charitativní činnosti. Celkem bylo na charitativní fondy zasláno 19 249,- Kč
Přestupky drobnějšího rázu byly řešeny domluvou ve spolupráci se zákonným zástupcem. Hrubé
porušení vnitřního řádu domova mládeže, bezpečnosti a požárních předpisů bylo řešeno
správním řízením ve věci podmíněného vyloučení z domova mládeže. Každý přestupek byl
posuzován individuálně.
Přestupky žáků byly projednány s jejich zákonnými zástupci, a to i v případě plnoletých žáků,
následně byli informováni jejich třídní učitelé.
V průběhu školního roku a o prázdninách byly volné pokoje domova mládeže poskytnuty ke
komerčnímu ubytování. Jednalo se převážně o mládežnické sportovce.
Plán na školní rok 2017/2018 byl splněn.
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5.10

Účast školy na rozvojových programech

Realizované projekty:
Projekt:
Program:
Oblast:
Cílová skupina:
Řešitelský tým:
Celkové náklady projektu:
Termín realizace:

Projekt:
Program:
Specifický cíl:
Výzva:
Cílová skupina:
Řešitelský tým:
Celkové náklady projektu:
Termín realizace:
Projekt:
Program:
Klíčová akce 1:
Cílová skupina:
Řešitelský tým:
Celkové náklady projektu:
Termín realizace:
Projekt:
Program:
Prioritní osa:
Výzva:
Cílová skupina:
Řešitelský tým:
Celkové výdaje projektu:
Termín realizace:

Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje
v roce 2017
Dotační program Plzeňského kraje
Zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických
oborů
Žáci základních škol - 8. a 9. třídy
Ing. Radek Čuřík, učitelé odborného výcviku (84 žáků, 7 základních
škol – 8 návštěv)
40 000,- Kč, přidělená dotace 35 000,- Kč
říjen 2017 – březen 2018
Rekonstrukce odborné učebny ICT a připojení k internetu,
bezbariérový přístup do školy
11703 – Integrovaný regionální operační program
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení
32 – Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
Žáci Střední školy Kralovice, pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Milan Oravec, Bc. Věra Kubatová
4 176 275,- Kč
červen 2016 – srpen 2018
Inovativní metody v péči o seniory
Erasmus+
Vzdělávací mobilita jednotlivců
Žáci oboru Sociální činnost Střední školy Kralovice
Ing. Hana Gryszkiewiczová, Mgr. Marcel Gondorčín, Bc. Věra
Kubatová
15 608,- EUR
srpen 2017 – červenec 2018
Nové inspirace a nové možnosti ve vzdělávání
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
02_16_035 Šablony pro SŠ a VOŠ I
pedagogičtí pracovníci a žáci Střední školy Kralovice
Mgr. Alena Kupková, Jitka Kučerová, pedagogičtí pracovníci školy
608 790,- Kč
září 2017 – srpen 2019
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Partner projektu:
Projekt:
Program:
Prioritní osa:
Cílová skupina:
Řešitelský tým:
Celkové výdaje projektu:
Termín realizace:

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
Žáci základních škol Kralovice, Plasy, Kaznějov, Dolní Bělá,
Všeruby, žáci Střední školy Kralovice, pedagogičtí pracovníci škol
Mgr. Milan Oravec, Ing. Radek Čuřík, Bc. Věra Kubatová, Jitka
Kučerová, učitelé jmenovaných škol
4 119 082,- Kč
leden 2018 – prosinec 2020

Partner udržitelnosti projektu:
Projekt:
Program:
Oblast:
Cílová skupina:
Řešitelský tým:
Celkové roční náklady:
Termín realizace:

5.11

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
kraji
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Žáci základních škol Kozojedy, Žihle, Manětín a základní školy
praktické Kralovice - 8. a 9. třídy, žáci Střední školy Kralovice,
pedagogičtí pracovníci škol
Ing. Radek Čuřík, učitelé jmenovaných škol
47 000,- Kč
srpen 2017 – červenec 2018

Účast žáků v soutěžích a na akcích

Oborové soutěže
krajské kolo
datum, místo
11. 10. 2017
SOU
elektrotechnické
Plzeň

název soutěže

kategorie

pořadí

jméno účastníka

Technika má
zlaté dno
(17 týmů)

Žáci SŠ a ZŠ

5.

Petr Praj, Marek Rigo – SŠ Kralovice,
Tereza Nováková, Jakub Let – ZŠ Žihle

datum, místo

název soutěže

kategorie

15. 2. 2018
SPŠ dopravní
Plzeň - Křimice

Autoopravář Junior 2018 (8 žáků)
Mechanik opravář motorových vozidel

15 - 19
let

datum, místo
22. 3. 2018
SŠ Rokycany
22. 3. 2018
SŠ Rokycany

název soutěže
Soutěž ve svařování - XV. ročník
Zlatý pohár Linde - metoda plamen
(6 žáků)
Soutěž ve svařování - XV. ročník
Zlatý pohár Linde - metoda CO2 (8 žáků)
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pořadí
5.
8.

jméno účastníka
Jan Šmíd
3. ročník
Michal Kroupa
3. ročník

kategorie

pořadí

jméno účastníka

15 - 19
let

2.

Jiří Čebiš
3. ročník

15 - 19
let

7.

Ondřej Filip
3. ročník

datum, místo

název soutěže

kategorie

5. 4. 2018
SŠ Bor

Soutěž v odborných dovednostech
oboru Opravář zemědělských strojů
(16 žáků)

15 - 19
let

24. 5. 2018
SOŠ a SOU
Sušice

Jízda zručnosti s traktorem a přívěsem
(27 žáků)

17 - 19
let

pořadí
4.
6.
bez
umístění

jméno účastníka
Ondřej Filip
3. ročník
Jiří Čebiš
3. ročník
Luboš Hauer
3. ročník
Martin Hartman
3.ročník

datum, místo

název
soutěže

kategorie

pořadí

jméno účastníka

2. - 24. 5. 2018
Středisko
služeb školám
Plzeň

Řemeslo má
zlaté dno

1. - 2. ročník
středních škol

Cena náměstkyně hejtmana
pro oblast školství a
cestovního ruchu

Jakub Mravec
1. ročník
výrobek
Jarní probuzení

celostátní kolo
datum,
místo
27. 3.
2018
SŠT Most
27. 3.
2018
SŠT Most

název soutěže
Soutěž ve svařování - 6. ročník
O zlatou kuklu společnosti SIAD
(15 žáků – metoda plamen)
Soutěž ve svařování - 6. ročník
O zlatou kuklu společnosti SIAD
(20 žáků – metoda CO2)

kategorie

pořadí

jméno
účastníka

15 - 19
let

8.

Jiří Čebiš
3. ročník

15 - 19
let

7.

Ondřej Filip
3. ročník

datum, místo

název soutěže

kategorie

pořadí

jméno
účastníka

9. - 10. 5. 2018
Střední
průmyslová škola
Třebíč

Soutěž v odborných
dovednostech oboru Opravář
zemědělských strojů
(31 žáků)

15 - 19
let

3.
(nejlepší z Plzeňského
kraje)

Václav
Kašpar
3. ročník

Řemeslné kempy pro talentované žáky
datum, místo

název soutěže

pořadatel

jméno
účastníka

28.5. - 1. 6.
2018
Plzeň-Křimice

Řemeslný kemp pro nadané
automechaniky

SPŠ dopravní
Plzeň-Křimice

Matěj Zeman
žák 2. A

datum, místo

název soutěže

pořadatel

25. - 28. 6.
2018
Sušice

Řemeslný kemp pro nadané žáky
oboru Opraváře zemědělských strojů

SOŠ a SOU Sušice

41

jméno
účastníka
Petr Praj,
Martin Žák
žáci 2. O

soutěž Autoopravář junior 2018
Sportovní soutěže
termín, místo
26. 9. 2017
Plasy
5. 10. 2017
Plasy
17. 10. 2017
Plasy
23. 10. 2018
Plzeň
30. 11. 2017
Plasy
17. 12. 2017
Plzeň
22. 12. 2017
Kralovice
11. 2. 2018
Plasy
12. 4. 2018
Horní Bříza
1. 5. 2018
Kralovice
12. 6. 2018
Kožlany

název soutěže
Okresní kolo CORNY středoškolského
poháru

kategorie
chlapci
dívky

pořadí
3.
3.

Okresní kolo v přespolním běhu ASŠK

chlapci

3.

Okresní kolo Poháru Josefa Masopusta
ve fotbale

chlapci

2.

Krajské kolo v basketbalu 3x3

chlapci

10.

Okresní kolo v basketbalu

chlapci
dívky

1.
3.

Krajský florbalový turnaj

chlapci

3.

Vánoční turnaj Střední školy Kralovice
v sálovém fotbale

chlapci

1. 2.A (tým Kytičky)

Okresní kolo ve florbale

chlapci
dívky

3.
4.

Turnaj v malé kopané

chlapci

3.

Volejbalový turnaj v Kralovicích

chlapci
dívky

1.
4.

Okresní kolo ve streetballu

chlapci

2.
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lyžařský výcvikový kurz

Další akce
datum, místo

název akce

pořadatel

jméno účastníka

17. - 18. 10. 2017
Karlovy Vary, Thermal

Škola
a trh práce
2018

NIDV,
TOP info

Mgr. Alena Kupková, Branislav Fedor,
Ing. Hana Gryszkiewiczová, Bc. Martin Vaněk

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Akademie
řemesel

Úřad práce

Ing. Marie Jíchová
Ing. Radek Čuřík

datum, místo
19. 10. 2017
Na Střelnici, ul. Míru
Rokycany
datum, místo
1. 11. 2017
Kulturní dům
Stod

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Veletrh perspektivy
řemesel

Okresní hospodářská komora
Plzeň-jih

Mgr. Alena Kupková
Branislav Fedor

datum, místo
7. 11. 2017
Společenský sál Mže
Tachov

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Kam na školu? Kam do učení? Kam za
vzděláním?

Úřad práce

Mgr. Alena Kupková
Bc. Martin Vaněk
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datum, místo
8. 11. 2017
Kulturní středisko
Klatovy
datum, místo
10. - 11. 11.
2017
Plzeň DEPO

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Akademie
řemesel

Okresní hospodářská komora
Klatovy

Mgr. Alena Kupková
Ing. Radek Čuřík

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Posviť si na budoucnost –
festival práce a vzdělávání

Regionální hospodářská
komora Plzeňského kraje

Mgr. Jaroslava Kaucká
Ing. Radek Čuřík

datum, místo
14. 11. 2017
Kulturní středisko
Domažlice
datum, místo
21. 11. 2017
Kulturní centrum
Rakovník

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Od vzdělání
k zaměstnání

Okresní hospodářská komora
Domažlice

Ing. Radek Čuřík
Mgr. Jaroslava Kaucká

název akce

pořadatel

jméno účastníka

Přehlídka středních škol
a celoživotního vzdělávání

Úřad práce

Ing. Hana Gryszkiewiczová
Ing. Radek Čuřík

5. 12 Údaje o úrazovosti žáků
Ve školním roce 2017/2018 bylo evidováno 38 úrazů žáků (18 v dílnách odborného výcviku, 16 ve
škole, 4 na domově mládeže), bylo vypsáno šest záznamů o úrazu.
Většina úrazů byla způsobena neopatrností nebo nepozorností při odborném výcviku,
neopatrností nebo nešťastnou náhodou při tělesné výchově, při sportovní akci nebo ve volném
čase na domově mládeže. Jednalo se zejména o poranění horních a dolních končetin.
Žáci byli vždy poučeni o bezpečnosti a chování při hodinách tělesné výchovy, při sportovních
akcích a odborném výcviku.
Byla přijata opatření ke snížení úrazovosti, mezi něž patří další poučení žáků o větší opatrnosti,
dodržování bezpečnosti práce, používání stanovených technologických postupů a vybavení,
dodržování pokynů učitele při hře, nepřeceňování svých schopností.

6. Evidované stížnosti, poskytování informací
a výsledky kontrol v průběhu školního roku
6.1 Řešení stížností
počet stížností celkem

0

důvodných
0

z toho
částečně důvodných
0
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nedůvodných
0

6.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace
6.3

0
0
0
0

Informace o výsledcích kontrol

V průběhu školního roku 2017/2018 byly kontrolními orgány provedeny následující kontroly:
I. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, Praha provedl dne 5. 10. 2017 kontrolu
v oblasti BOZP. Kontrola byla zaměřena na personální zajištění úkolů BOZP, druhy a četnost
školení a poučení zaměstnanců, roční prověrky BOZP podle zákoníku práce, dodržování zákazu
kouření, evidenci školních a pracovních úrazů, dodržování stanovených pracovních podmínek,
pracovně-lékařské služby, kategorizaci prací, provozní řády školy a dílen odborného výcviku,
prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, provádění revizí a kontrol, vedení agendy
BOZP, fyzickou kontrolu pracovišť.
Výsledek kontroly: V žádné z kontrolovaných oblastí nebyla zjištěna žádná závada, nápravná
opatření ani doporučení nebyla stanovena.
II. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu provedl dne 25. 10. 2017
kontrolu, která byla zaměřena na ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení
závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2017, dodržování povinností
vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, dodržování směrnic RPK č. 3/2012, č. 1/2013, č.
1/2014 a č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o
veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou.
Výsledek kontroly: Při kontrolním šetření nebylo zjištěno ani u jedné kontrolované oblasti
porušení obecně závazných právních předpisů. Nápravná opatření ani doporučení nebyla
stanovena.
III. Policie České republiky, krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, odbor cizinecké policie,
oddělení pobytových agend - provedla dne 31. 10. 2017 kontrolu v ubytovacím zařízení školy
podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.
Výsledek kontroly: Kontrola proběhla bez závad.
IV. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni provedla dne 20. 11. 2017
výkon státního zdravotního dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
zaměřený na kontrolu provozu školní jídelny a výdejny stravy v dílnách odborného výcviku.
Kontrola byla zaměřena na sledování dodržování hygienických požadavků kladených na
stravovací služby a zásad osobní a provozní hygieny, a to zdravotní průkazy, školení, pracovní
plochy, mytí nádobí, používání pracovních oděvů, vybavení prostředky pro osobní hygienu,
skladovací prostory, stavebně-technické podmínky, uložení čisticích a dezinfekčních prostředků,
systém kritických bodů HACCP, podávání informací o alergenech v potravinách. Dále se kontrola
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zaměřila na pracoviště, kde se vyučují praktické dovednosti obou učebních oborů, a to prostorové
podmínky pro výuku, dodržování přestávek, konzumaci teplého jídla, způsob vedení výuky,
poskytování ochranných pracovních oděvů a pomůcek, vybavení šaten žáků, umýváren, WC,
osvětlení pracoviště a jeho odvětrání, vytápění a zajištění úklidu
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.
V. Česká školní inspekce provedla ve dnech 20. – 23. 11. 2017 na naší škole zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, mj.
také se zaměřením na neúspěšnost u maturitní zkoušky, hodnocení naplnění školních
vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy.
Výsledek kontroly: Na základě protokolu o kontrole byla přijata opatření k odstranění zjištěných
nedostatků. Všechny nedostatky v oblastech, které ČŠI uvedla (ŠVP Sociální činnost, poradenské
služby, údaje v knize úrazů, smlouvy pro praktické vyučování, údaje v přihlášce ke školnímu
stravování, počet žáků při výuce, rozsah přímé pedagogické činnosti ZŘPV) byly odstraněny.
VI. Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – sever provedla ve dnech 20. 9., 21. 9., 22. 9.,
25. 9., 10. 10., 30. 10., 10. 11., 24. 11. a 4. 12. 2017 kontrolu plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanci stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a
zákonem č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanci.
Výsledek kontroly: Kontrolou byl zjištěn menší přeplatek na nemocenském z důvodu uvedení
vyššího vyměřovacího základu zaměstnance. Přeplatek byl osobou odpovědnou za vzniklý
nedostatek zaslán ČSSZ na bankovní účet.
VII. Městský úřad Kralovice, odbor dopravy provedl dne 14. 2. 2018 kontrolu plnění povinností
provozování autoškoly. Kontrolovány byly doklady autoškoly - evidenční a třídní kniha, průkaz
žadatele o řidičské oprávnění, lékařské prohlídky učitelů, evidence o výcviku v řízení vozidla,
rozsah poskytované výuky a výcviku, seznam osob, kteří zajišťují výuku a výcvik, zdravotnickou
přípravu, zajištění výcvikových vozidel, označení výukových a učebních prostor a byla provedena
fyzická kontrola autocvičiště.
Výsledek kontroly: Všechny předložené doklady byly bez připomínek. Do konce února byla
předložena ke kontrole třídní kniha a průkaz žadatele a evidence výcviku na skupinu T vybraného
žáka.
VIII. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství provedl dne 24. 4. 2018
kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně podle zákona o požární
ochraně a vyhlášky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru v domově mládeže. Kontrola se zaměřila na začlenění provozovaných činností podle míry
požárního nebezpečí a ověření jeho správnosti, na stanovení organizace zabezpečení požární
ochrany, vedení požární knihy, provádění preventivních požárních prohlídek, požární řád, požární
poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentaci zdolávání požárů, ohlašovnu požárů
a řád ohlašovny požárů, preventivní požární hlídky a dokumentaci o odborné přípravě v nich
zařazených zaměstnanců, preventistu požární ochrany a dokumentaci o odborné přípravě,
dokumentaci požární ochrany – způsob vedení, doklady, dokumentaci vztahující se k zabezpečení
PO a dodržování podmínek požární bezpečnosti stavby, hasicí přístroje, detektor kouře, akustický
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signál vyhlášení poplachu, klapky odvětrání, zařízení přetlakové ventilace, evakuační výtah,
nouzové osvětlení, zařízení pro zásobování požární vodou, požární ucpávky, náhradní zdroj
určený k zajištění provozuschopnosti PBZ a fyzickou kontrolu pracovišť.
Výsledek kontroly: Z protokolu vyplynulo, že škola musí doložit kontrolu provozuschopnosti
některých PBZ, a to detektoru kouře, přetlakové ventilace, náhradního zdroje výtahu. Na základě
protokolu o kontrole byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Nedostatky byly
v termínu do 30. 6. 2018 odstraněny.
IX. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj – provedl ve dnech 1. 6. a 6.
6. 2018 kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení zákona č. 251/2005 Sb. o
inspekci práce se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou
mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených
technických zařízení. Kontrolované oblasti: vyhledávání, hodnocení rizik a přijímání opatření při
provozování činnosti v oblasti elektrických zařízení, pracovní úrazy při provozované činnosti na
elektrických zařízeních, školení, seznamování s předpisy ve vztahu k provozovaným elektrickým
zařízením, poskytování OOPP na základě vyhodnocení elektrických rizik podle konkrétních
činností, ochranu před úrazem elektrickým proudem, provedení elektrických instalací, pohyblivé
a poddajné přívody, provozní dokumentaci, organizaci práce, odbornou způsobilost pracovníků
v elektrotechnice, revize a kontroly elektrických zařízení.
Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

7. Zpráva o činnosti školské rady
Po volbách do školské rady, které proběhly dne 10. 11. 2017 začala pracovat nová školská rada ve
ve složení: Jaroslav Šiml – zástupce pedagogických pracovníků, Luboš Prusík – zástupce zákonných
zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, Pavel Fojtík – zástupce zřizovatele. Školská rada vychází
ze znění školského zákona, ve kterém jsou uvedeny její kompetence.
Při prvním jednání školské rady dne 18. 12. 2017 byl projednán a schválen jednací řád, dále
proběhla volba předsedy. Předsedou školské rady byl zvolen Jaroslav Šiml. Školská rada projednala
a schválila úpravu školního řádu s platností od 1. 2. 2018. Dále proběhla diskuse o aktuálním dění
ve škole a seznámení s novým vybavením školy.
Při druhém jednání školské rady v měsíci březnu 2018 informoval ředitel školy Mgr. Milan Oravec
školskou radu o rozpočtu školy pro rok 2018, který školská rada projednala a vzala na vědomí.
Zároveň informoval školskou radu o pokračující realizaci projektů na škole – bezbariérový přístup
do budovy školy, rekonstrukce počítačové učebny a připojení k internetu, projekt podpory
odborného vzdělávání pro žáky základních škol i naší školy.
Školská rada se seznámila se stanoviskem Sdružení učňovských zařízení k návrhu odsunutí
platnosti reformy financování školství.
Na svém třetím zasedání dne 3. 5. 2018 školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI a vyjádřila
se k ní. Inspekční činnost proběhla v naší škole ve dnech 20. 11. – 23. 11. 2017. Školská rada se
seznámila s úpravami ve školním řádu. Šlo o nutné úpravy v souladu s novou legislativou k ochraně
osobních údajů (GDPR). Úpravy schválila.
Škola investuje do budov a vybavení nemalé finanční prostředky jak ze svého rozpočtu, tak i z
dalších zdrojů s využitím projektů.
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učitel odborných předmětů
Miroslav Trkal byl mezi
nejlepšími učiteli kraje
oceněnými hejtmanem

8. Zpráva o činnosti žákovské rady
Žákovská rada má deset členů, každou třídu v ní zastupuje jeden žák. Žákovskou radu svolává a
řídí její předseda, kterého si rada zvolila z řad svých členů. Od května 2016 byla předsedkyní
žákovské rady Dominika Železníková, v květnu 2018 žákovská rada zvolila svého nového předsedu
Martina Ryka. Rada se scházela pravidelně každý měsíc a předkládala řediteli školy své podněty,
návrhy a připomínky k výchovně vzdělávacímu procesu. Ve své činnosti se zabývala otázkami
zlepšování vybavenosti školy, reprezentací školy na sportovních a odborných soutěžích,
odbornými a jazykovými exkurzemi, prevencí proti krádežím a užívání návykových látek,
zlepšováním image školy u veřejnosti, prezentací školy na internetu, novým vybavením dílen
školy, připraveností žáků na závěrečné a maturitní zkoušky, problémy v chování a docházce žáků,
organizací vánočního školního sportovního turnaje, zapojením žáků do organizace dnů
otevřených dveří, organizací projektu Erasmus+ související se stáží našich žáků oboru Sociální
činnost v zahraničním sociálním zařízení.
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9. Závěrečné zhodnocení školního roku 2017/2018
Výchovně vzdělávací proces ve Střední škole Kralovice probíhal ve školním roce 2017/2018 podle
platné legislativy, plánu práce školy, dlouhodobého záměru zřizovatele.
Hlavní náplní činnosti útvaru teoretické výuky bylo splnit požadavky vyplývající ze všech tří ŠVP.
V tomto školním roce jsme na úseku teoretické výuky usilovali o zkvalitnění vlastního procesu
vyučování. V rámci projektu Šablony pro SŠ s názvem Nové inspirace a nové možnosti ve
vzdělávání jsme se zaměřili na spolupráci a vzájemné hospitace pedagogů v oblastech
matematické, polytechnické a čtenářské gramotnosti. Dále jsme žákům, kteří jsou prospěchově
slabší, nabízeli možnost doučování v českém a anglickém jazyce a v matematice. Výuku žákům i
vyučujícím maturitního oboru zpestřilo i působení dvou odborníků z praxe. Vybraným žákům byly
zpracovány a průběžně vyhodnocovány plány pedagogické podpory, všichni pedagogové nabízeli
žákům, kteří projeví zájem, možnost individuálních konzultací.
I přes tuto naši snahu zůstávají výsledky některých žáků za jejich možnostmi. Jednotliví žáci
opouštějí školu v průběhu studia a se souhlasem rodičů odcházejí jako nekvalifikovaní do
pracovního procesu. Některé žáky se nám nedaří motivovat k jejich základním úkolům, jako je
pravidelná školní docházka, aktivita a příprava na vyučování tak, aby byl naplněn společný
základní cíl – řádné ukončení studia, jak tříletého tak maturitního.
I přes tyto problémy se ale podařilo úspěšně absolvovat studium 10 letošním maturantům, z toho
jedné žákyni s vyznamenáním, 17 opravářům zemědělských strojů, z toho čtyřem absolventům
s vyznamenáním, a šesti automechanikům.
Pedagogové nabízeli žákům akce, které výuku vhodně doplní, ale zároveň jim umožní nahlížet na
jejich zvolené obory z trochu jiného než jen školního pohledu.
V letošním školním roce se nám podařilo zrealizovat v rámci programu Erasmus+ stáž pro vybrané
žáky oboru sociální činnost, která probíhala v domově pro seniory v Bratislavě. Z pohledu žáků,
pedagogického doprovodu i slovenské strany byla velmi úspěšná.
Rovněž pro maturitní obor se uskutečnila jazyková exkurze do Velké Británie, kterou si žáci i jejich
doprovod příjemně užili. Další z akcí, kterou jsme chtěli žákům zpestřit výuku, byl kurz Základy
komunikace ve znakové řeči, který byl částečně hrazen z dotací Plzeňského kraje a stal se pro
vybrané žáky inspirací k práci se zrakově postiženými spoluobčany.
Školní i mimoškolní aktivity byly zaměřeny zejména na zdravý životní styl (Zubní hygiena),
prevenci sociálně patologických jevů (Domácí násilí), získání odborných zkušeností a podporu
všeobecných znalostí a dovedností (exkurze do Drážďan, Řidiči, znáš 6P?, odborná exkurze do
domova pro seniory v Mirošově, divadelní představení v Plzni v německém a anglickém jazyce).
Součástí projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, který realizujeme od ledna
2018, je i série exkurzí, z nichž první se pro naše žáky uskutečnila koncem června do
strojírenského závodu Pöttinger, zemědělské stroje, ve Vodňanech a další budou následovat
v příštím školním roce. Součástí tohoto projektu je i zájmový kroužek pro žáky 3Dtisk,
matematický kroužek a čtenářský klub. Další aktivity jsou také v rámci odborného výcviku.
K již tradičním akcím, určeným nejen žákům studijního oboru sociální činnost, patřila návštěva
věznice Všehrdy.
Při studiu nezapomínáme ani na účast našich žáků v mnoha sportovních akcích. Pravidelně se
zúčastňujeme atletických soutěží CORNY, fotbalových turnajů, florbalu nebo basketbalu, pro
školy z regionu organizujeme volejbalový turnaj. Pro žáky jsme opět uspořádali lyžařský výcvikový
kurz na Šumavě a vodácký kurz na Berounce.
Většina vyučujících si v průběhu roku zvyšovala svou kvalifikaci zpravidla v akreditovaných
programech, které korespondují se zaměřením zvolených šablon pro SŠ. Své specializační
studium ukončila koordinátorka ICT.
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V tomto školním roce jsme rovněž pracovali na obsahových změnách jednotlivých předmětů a
učebních plánů ŠVP, jejichž nová podoba začne platit v 1. ročníku od 1. září 2018.
Školní rok byl pracovně velmi náročný a lze ho hodnotit z hlediska výše zmíněných činností
pozitivně.
Na trhu práce stále trvá zájem o námi nabízené profese a proto i z tohoto pohledu je číslo našich
nezaměstnaných absolventů mizivé.
Odborný výcvik probíhal v dílnách Střední školy Kralovice a na 44 smluvních pracovištích (od 2.
ročníku studia). Cílem odborného výcviku technických oborů bylo naučit žáky základní
zámečnické a klempířské práce, práce v kovárně a v soustružně, opravy zemědělské a zahradní
techniky a opravy osobních a nákladních automobilů a připravit žáky 3. ročníků na závěrečné
zkoušky podle jednotného celostátního zadání. V tomto školním roce úspěšně vykonalo
závěrečné zkoušky 17 žáků oboru Opravář zemědělských strojů (4 žáci prospěli s vyznamenáním)
a 6 žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel.
V rámci odborného výcviku byli žáci rozděleni do pracovních skupin. Výuka probíhala podle
stanoveného plánu. Postupně procházeli jednotlivá témata podle ŠVP. Odborný výcvik navazoval
na výuku odborných předmětů. Při výuce byly využívány pomůcky a vybavení pořízené z projektů
a informace získané ze školení, seminářů a ze soutěží v různých školách. V období od září do
listopadu byl pořízen materiál na výuku z Nadačního fondu Plzeňského kraje. Ve druhém pololetí
se podařilo zkvalitnit vybavení dílen zakoupením sad nářadí do dílenského vozíku na halu oprav,
zajištěním aktualizace diagnostiky TEXA a doplněním požadovaných pomůcek do soustružny a
zámečnické dílny.
Od října 2017 do ledna 2018 jsme realizovali v dílnách odborného výcviku projekt na zvýšení
motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů. Postupně navštívilo dílny odborného
výcviku 84 žáků ze sedmi základních škol.
V listopadu ve zkouškách ze svařování - metoda 311 (plamen) uspělo 14 žáků a v březnu v metodě
135 (CO2) uspělo všech 16 žáků. Od března do května probíhal kurz svařování pro žáky oboru
Mechanik opravář motorových vozidel a všichni 4 žáci kurzu byli úspěšní.
V lednu byl zahájen projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. V dílnách
realizujeme dva kroužky – pro žáky SŠ Kralovice Kovářský kroužek a pro žáky ZŠ kroužek
Zpracování kovů.
Od dubna do června probíhaly zkoušky z autoškoly skupiny B, C a T. Zkoušky úspěšně vykonalo
18 žáků ve skupině B (z 18 žáků), 17 žáků ve skupině C (z 18 žáků) a 13 žáků ve skupině T (z 13
žáků).
Za výrobek Jarní probuzení v soutěži Řemeslo má zlaté dno získal žák Jakub Mravec Cenu
náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu. V červnu byl
zajištěn pro žáky 3. ročníků obou technických oborů kurz na obsluhu motorových manipulačních
vozíků a školení na F - plyny (klimatizace).
V období od března do června se naši žáci zúčastnili mnoha soutěží ve svařování nebo
v odborných dovednostech oboru Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových
vozidel. Získali mnoho úspěchů. Zejména je třeba vyzdvihnout 3. místo žáka Václava Kašpara
v celostátním kole soutěže v odborných dovednostech oboru Opravář zemědělských strojů.
Provozní útvar zajišťoval v uplynulém období prostřednictvím svých zaměstnanců provoz školní
jídelny, úklidové a údržbářské práce, auditorské služby, personální, mzdovou a účetní agendu.
Ve školní jídelně se na přípravě a výdeji stravy podílely 3 kuchařky a 1 pomocná síla. Přihlašování
a odhlašování stravy, objednávání potravin, vedení skladu potravin a zajištění provozu
stravovacího provozu, včetně vedení veškeré související dokumentace, zajišťovala vedoucí školní
jídelny.
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Pro žáky ubytované v domově mládeže se připravovalo celodenní stravování v rozsahu snídaně,
přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Dojíždějící žáci, zaměstnanci školy, bývalí zaměstnanci a
cizí strávníci měli k dispozici stravu formou oběda.
Stravovací provoz má zaveden kompletní stravovací systém s řízením výdeje stravy a objednávání
stravy pomocí internetu s použitím bezkontaktních čtecích zařízení a s užitím identifikačních
médií VIS (čipů).
V uplynulém období bylo uvařeno celkem 57 731 jídel, což představuje meziroční navýšení o
2 291 kusů, tj. o 4,2 %.
Provoz školní jídelny kromě přípravy a výdeje stravy zahrnoval i pravidelné opravy, revize a servisy
kuchyňského zařízení a vybavení. Zároveň proběhlo i školení zaměstnanců.
V lednu 2018 byly zahájeny stavební práce na realizaci veřejné zakázky v rámci projektu IROP (32.
výzva) na zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy. Součástí této zakázky byla výstavba
výtahu v zadní části budovy školy se čtyřmi stanicemi, stáním pro ZTP a úpravou venkovního
prostranství včetně sadových úprav a sadbou stromu. Následovala realizace druhé části této
veřejné zakázky na rekonstrukci odborné učebny ICT a zajištění konektivity. Součástí této zakázky
bylo dodání počítačového vybavení pro žáky a učitele, zřízení nového serveru, instalace WIFI
v celé budově školy a zřízení optické sítě. Současně došlo k zprostředkování komunikace mezi
školou a dílnami odborného výcviku.
V červnu 2018 byla provedena oprava záložního zdroje evakuačního výtahu v domově mládeže a
oprava komunikace v zadním traktu budovy školy. Byly prováděny pravidelné servisní kontroly a
prohlídky včetně revizí. Opravy a výměny stávajícího vybavení a zařízení školy byly realizovány
podle potřeby.
V době letních prázdnin se uskutečnilo vymalování učeben, pokojů v půdní vestavbě domova
mládeže, kde byl aplikován omyvatelný nátěr, školní jídelny. Matrace žáků v půdní vestavbě byly
vybaveny prostěradly. Byly provedeny opravy nábytku, výměna podlahové krytiny.
Kanceláře a kabinety učitelů byly vybaveny prostředky pro zajištění ochrany osobních dat žáků a
zaměstnanců (uzamykatelné skříně, plechové uzamykatelné kontejnery).
V rámci doplňkové činnosti kromě odběru obědů ze školní jídelny bylo zajištěno týdenní
ubytování pro žáky a jejich doprovodu, včetně zajištění plné penze.
Mzdová oblast zaznamenala v roce 2017 dvakrát navýšení platových tarifů. U nepedagogických
zaměstnanců proběhlo navýšení k 1. 7. 2017 a 1. 11. 2017, u pedagogických zaměstnanců
k 1. 11. 2017.
Od 25. 5. 2018 byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Byla zpracována vnitřní
směrnice, která je součástí Organizačního řádu školy. Směrnice upravuje pravidla pro zajištění
souladu s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR.
Majetek školy je efektivně využíván.
V školním roce probíhala aktivní činnost žákovské i školské rady.
Celková atmosféra ve škole je směrována k tomu, aby se všichni ve škole - žáci, vyučující,
nepedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nebo sociální partneři - cítili být rovnocennými
společníky, kterým jde především o kvalitní vzdělávání mladé generace.
Střední škola Kralovice byla i ve školním roce 2017/2018 významným vzdělávacím centrem
severního Plzeňska s nabídkou pro žáky, kteří budou převážně pracovat v dělnických technických
profesích a v sociální sféře.
Odborová organizace na škole byla k 31. 12. 2014 rozhodnutím členské schůze zrušena.
Komunikace s regionálními institucemi byla na velmi dobré úrovni. Město Kralovice, jako obec
s rozšířenými pravomocemi, skýtá více možností rozvoje, což slouží i k prospěchu Střední školy
Kralovice. Městský úřad Kralovice se školou velmi dobře spolupracuje. Střední škola reaguje na
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potřeby města, regionu i zřizovatele a má k tomu vytvořeno dobré materiální i personální zázemí.
Úzká spolupráce školy v tomto školním roce pokračovala i s Regionální hospodářskou komorou,
které je škola členem. Pokračovala rovněž spolupráce s dalšími školami v rámci Sdružení
učňovských zařízení České republiky, kterého je škola rovněž členem. Současně jsme také členem
Asociace školních sportovních klubů.

budova školy

areál dílen
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II.

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2017
a) příjmy (kalendářní rok 2017)
Hlavní činnost
dotace na přímé výdaje
dotace na provozní výdaje
ostatní výnosy
příjmy z doplňkové činnosti
výnosy celkem

14 682 291,00 Kč
4 755 000,00 Kč
4 417 113,11 Kč
0,00 Kč
23 854 404,11 Kč

Doplňková
CELKEM
činnost
0,00 Kč
14 682 291,00 Kč
0,00 Kč
4 755 000,00 Kč
0,00 Kč
4 417 113,11 Kč
302 746,50 Kč 302 746,50 Kč
302 746,50 Kč 24 157 150,61 Kč

b) výdaje (kalendářní rok 2017)

23 854 394,11 Kč

Doplňková
činnost
302 746,50 Kč

24 157 140,61 Kč

14 682 291,00 Kč
10 558 643,00 Kč
100 000,00 Kč

0,00 Kč
13 637,00 Kč

10 558 643,00 Kč
113 637,00 Kč

3 913 923,00 Kč

0,00 Kč

3 913 923,00 Kč

4 290,00 Kč
2 716,00 Kč
37 635,32 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

4 290,00 Kč
2 716,00 Kč
37 635,32 Kč

65 083,68 Kč

0,00 Kč

65 083,68 Kč

9 172 103,11 Kč
1 092 221,82 Kč
2 024 106,89 Kč
1 659 358,18 Kč
4 396 416,22 Kč

289 109,50 Kč
190 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0,00 Kč
49 109,50 Kč

9 461 212,61 Kč
1 282 221,82 Kč
2 074 106,89 Kč
1 659 358,18 Kč
4 445 525,72 Kč

Hlavní činnost
náklady celkem
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
+ zákonné pojištění
náklady na DVPP
náklady na učebnice
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV (cestovné, úraz. poj.,
OOPP, atd.)
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
odpisy majetku
ostatní

CELKEM

c) hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2017 (v Kč):
Hlavní činnost
HV před zdaněním
Daň
HV po zdanění

10,00 Kč
0,00 Kč
10,00 Kč
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Doplňková
činnost
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

CELKEM
10,00 Kč
0,00 Kč
10,00 Kč

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč):
Fond odměn
0,00 Kč

Fond rezervní
10,00 Kč

Celkem
10,00 Kč

e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí
(stav k 31. 12. 2017 v Kč):
Fond
odměn
Výkaz
Odd. CII/1
„Rozvaha“
2 748,60
Kč

FKSP - č. Su 412
127 224,56 Kč

Fond
rezervní

Fond
investiční

Odd. CII/3

Odd. CII/5

360 732,57
Kč

5 866 245,02
Kč

Nesplacený zůstatek
půjček z FKSP
z č. řádku 70
0,00 Kč

HV
Odd.
CII/1
10,00
Kč

Závazky

CELKEM

Odd. D. IV

A

2 103 585,53
Kč

8 333 321,72
Kč

Stav finančních
prostředků na účtu
č. řádku 81
134 604,56 Kč

ROZDÍL
(sl. l – sl. 2) – sl. 3
7 380,00 Kč

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2017 (v tis. Kč):
Celkem

Z toho do lhůty
splatnosti

255 930,40 Kč 255 930,40 Kč

Z toho
Z toho
Z toho
Z toho
Z toho
po lhůtě
s upomínkou zažalované odsouzené nevymahatelné
splatnosti
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

g) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2017)
Skutečnost
Rozdíl
Limit
34,03
34,12
0,09 *)
přepočtený počet zaměstnanců
mzdové prostředky na platy
10 558 643,00 Kč 10 558 643,00 Kč
0,00 Kč
mzdové prostředky – OPPP
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0,00 Kč
NIV celkem
4 023 648,00 Kč
4 023 648,00 Kč
0,00 Kč
*) Rozdíl je dán nutností zajištění zastupování v době dlouhodobé nemoci zaměstnanců.
h) Zpráva o použití prostředků na DVPP (objem vynaložených Kč)
Vzdělávání
vedoucích pracovníků
v oblasti cizích jazyků
v oblasti ICT
k prohloubení odbornosti
Celkem
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Kč
7 833,50 Kč
0,00 Kč
4 394,00 Kč
9 342,00 Kč
21 569,50 Kč

ch) Účelové dotace
UZ
33052

33073
33152

33019

33063
33152

(PK)
Poskytnuto
Využito
Rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů
pedagogických pracovníků a nepedagogických
plně
276 669,00 Kč
zaměstnanců regionálního školství“, č. j. MSMT –
vyčerpáno
28805/2017-1
Rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů
vratka
nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, 143 028,00 Kč 27 688 Kč
č. j. MSMT-12415/2017-1
*
„Program na podporu technického vzdělávání“
(neinvestiční příspěvek na provoz)
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji“
(neinvestiční příspěvek na provoz
v rámci udržitelnosti projektu)
„Nové inspirace a možnosti ve vzdělávání“
(Šablony pro SŠ - neinvestiční příspěvek)
Program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže
Plzeňského kraje“
(neinvestiční příspěvek)
„Mikrogrant Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj
oblasti školství, mládeže a sportu“

39 000,00 Kč
36 000,00 Kč

plně
vyčerpáno

24 300,00 Kč
22 700,00 Kč

plně
vyčerpáno

365 274,00 Kč

plně
vyčerpáno

35 000,00 Kč

plně
vyčerpáno

plně
vyčerpáno
plně
33122 „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ 10 000,00 Kč
vyčerpáno
*Vratka finančních prostředků ve výši 27 688,00 Kč vznikla z důvodu dlouhodobé nemoci
nepedagogických zaměstnanců.
33015

10 000,00 Kč

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne 10. 10. 2018.

Mgr. Milan Oravec
ředitel školy
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Výroční zpráva obsahuje:
- základní údaje o škole,
- přehled oborů vzdělání,
- rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
- údaje o přijímacím řízení,
- údaje o výsledcích vzdělávání žáků,
- údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
- údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
- údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
- údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce,
- základní údaje o hospodaření školy,
- údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
- údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání,
- údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
- údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání.
Vypracovali:
Mgr. Milan Oravec, Mgr. Alena Kupková, Ing. Radek Čuřík, Bc. Věra Kubatová, Mgr. Margit
Chudáčková, Ing. Marie Jíchová, Bc. Martin Zeman, Ing. Roman Chudáček, Tereza
Drábková, Hana Urbánková, Jitka Kučerová, Blanka Vaníčková, Jaroslav Šiml

56

