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1. Základní údaje o škole 
 

 Název školy: Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice,  

příspěvková organizace 

 

Sídlo školy: Vrapická  53, 272 03  Kladno 

 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

   se sídlem:   Zborovská 11, 150 21  Praha 5 - Smíchov 

IČO: 00507601   

IZO: 600021661 

 

 Kontakty: tel. kontakt:  312/285 533 770, 285 324 

   e-mail:   ucilistevrap@volny.cz 

   www stránky:  www.souvrapice.cz 

 

Ředitelka školy:    Mgr. Ivana Sedláková   

reditelka@ouvrapice.cz 

 

Statutární zástupce ředitelky školy:  Mgr. Šárka Longauerová 

- zástupce ředitelky pro teoretické     sarka.longauerova@seznam.cz 

vyučování           

  

   - zástupce ředitelky pro praktické  Ing. Radek Panenka 

  vyučování       r.panenka@seznam.cz 

             

  

         

   - ekonomka školy     Bc. Ilona  Šedivá 
            sediva.ouvrapice@seznam.cz 

 

   - členové školské rady: za organizaci:   pí Šedivá I., Mgr. Longauerová Š. 

zástupci rodičů:  pí Červenková, pí Rohanová 

za zřizovatele:  Bc. Zdeněk Syblík 

 

 Datum poslední změny zařazení do školského rejstříku: s účinností od 2.6.2014 

č.j.055488/2014/KUSK (navýšení povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení na 500) 

 

 

mailto:ucilistevrap@volny.cz
mailto:reditelka@ouvrapice.cz
mailto:sarka.longauerova@seznam.cz
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2. Charakteristika školy  příspěvková organizace 

 

 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 

- Škola sdružuje Střední odborné učiliště, Praktickou školu a Školní jídelnu. Hlavní účel a 

předmět činnosti je poskytování výchovy a vzdělávání (je vymezen školským zákonem 

v platném znění a prováděcími předpisy).  

Novou součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, které započalo svoji činnost  1. září 

2015. 

- Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

a prováděcími předpisy. 

  

Střední odborné učiliště  -  hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 

     561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. 

 

Praktická škola  -    hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 

     561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. 

 

Školní jídelna -       hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen  

§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci 

hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení 

poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní stravování pro 

zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných 

Středočeským krajem. 

 

       Speciálně pedagogické 

centrum -   hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 

     116 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy 

 

 

Doplňková činnost je vymezena Dodatkem č. 5 ke Zřizovací listině školy. KÚSK zde doplňuje 

okruhy doplňkové činnosti. 

 

- Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním 

znevýhodněním i bez postižení. Připravuje je na  možnost dalšího vzdělávání, nebo 

zkvalitňování jejich postavení na trhu práce. Snaží se o   rozvoj osobnosti žáků v návaznosti 
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na vědomosti a dovednosti získané na základní škole, při akceptování jejich předpokladů 

zvláštností vývoje. 

- Jsme škola s regionální působností a nabízíme široké spektrum učebních oborů v oblasti 

služeb a řemesel jak pro dívky, tak i pro chlapce. Jsou to E-obory středního vzdělání 

s výučním listem.  

 

- Profesní kvalifikace – k uděleným autorizacím pro profesní kvalifikace zaměřeným 

na  potravinářství, elektrická zařízení, strojírenskou výrobu, profesionální úklid přibyly 

v letošním roce 3 nové: 

 

- 33-025-E Dělník výroby dřevařských polotovarů 

 

- 33-029-E Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 

 

- 66-007-E Manipulační pracovník se zbožím ve skladu 

 

 Nabídka  se rozšířila o žádanou dřevařskou profesi. Můžeme říci, že udělené autorizace,  

 různorodost  jejich zaměření,   jsou  přínosem pro  nové uchazeče. 

  

 

 

Skladba učebních oborů 
 

Název oboru      kód oboru   doba studia 

 

Strojírenské práce     23-51-E/01   3 roky 

 

Stravovací a ubytovací služby   65-51-E/01   3 roky 

 

Potravinářská výroba     29-51-E/01   3 roky 

 

Zahradnické práce     41-52-E/01   3 roky 

 

Malířské a natěračské práce    36-57-E/01   3 roky 

 

Truhlářská a čalounická výroba   33-56-E/01   3 roky 

 

Zednické práce     36-67-E/01   3 roky 

 

Pečovatelské služby     74-41-E/01   3 roky 

 

Prodavačské práce     66-51-E/01   3 roky 
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Elektrotechnické a strojně montážní práce  26-51-E/01   3 roky 

 

Praktická škola dvouletá    78-62-C/02   2 roky 

 

 

 

 

 Materiálně technické podmínky pro výuku 

- Teoretická výuka byla díky realizaci projektu financovaného ROP Střední Čechy - 

„Rekonstrukce a přestavba školní budovy Odborného učiliště a Praktické školy Kladno - 

Vrapice“ sjednocena ve šk. r. 2013/2014 do jedné budovy. V půdních prostorách školní 

budovy Vrapická 53 byly vybudovány 3 nové učebny teoretického vyučování, 3 nové učebny 

praktického vyučování, nový přístup - schodiště a výtah (bezbariérový přístup). 

- Nově byly vybudovány prostřednictvím projektu OP VK „ Modernizace vzdělávání – šance 

lepšího pracovního uplatnění“ moderní prostory pro praktickou školu s vlastní kuchyňkou a 

dalším zázemím. Z téhož projektu bylo také vybudováno pro možnosti rozšíření tělesné 

výchovy tzv. kardiocentrum, vybavené spinningovými koly, běžeckými pásy, bosu, 

boxovacími pytli a dalším moderním tělocvičným nářadím. 

- Praktické vyučování probíhá v budově školy ul. Vrapická 53, na smluvních pracovištích a na 

odloučených pracovištích v Kladně (ul. Huťská 229, ul. Pařížská 2249 a J. Jílka 1202 ).  

- Odloučené pracoviště Kladno, Huťská ul., - praktické vyučování oboru truhlářské a 

čalounické práce a oboru strojírenské práce zde probíhá v pronajatých dílnách. Prostory jsou 

obrovské, pojmou všechny ročníky těchto oborů a realizují se zde veškeré pracovní zakázky 

v rámci výuky a produktivní práce žáků.  

- Odloučené pracoviště Kladno, ul. Pařížská, - praktické vyučování oborů Malířské a natěračské 

práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce, Zednické práce zde probíhá v pronajatých 

prostorách základní školy. 

- Prostřednictvím grantových projektů byla škola vybavena interaktivní a výpočetní technikou 

a novým technologickým vybavením pro modernizaci výuky jednotlivých oborů.  

 

 Vzdělávací programy školy, inovace, nové metody a formy práce 

 

Nové metody a formy práce 

- Formativní hodnocení žáků – důsledně dbáme na hodnocení žáků. Učitelé nesrovnávají 

žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. To mimo jiné 

umožňuje každému dítěti zažít uspokojení z vykonané práce a nabýt patřičné důvěry ve své 

schopnosti, a podporuje rozvoj kompetence k učení. Klademe důraz na komunikaci mezi 
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žákem a učitelem i žáky navzájem, pravidelném a četném vyhodnocování žákovské práce 

(poskytnutí zpětné vazby – informace o tom, co se podařilo, na co je třeba se zaměřit v 

budoucnu a jak konkrétně je třeba postupovat), stanovení výukových cílů a sledování pokroku 

každého žáka na cestě k těmto cílům. 

 

- Vytvořili jsme vlastní interaktivní výukové materiály pro e-learning. Slouží jako systematická 

příprava pro závěrečné zkoušky, pro výuku v jednotlivých oborech a ročnících, dále pro 

srovnávací testy z ČJ, MAT, OBV a ITC. 

- využití aktivizujících metod práce a prvků vedoucích k maximální motivaci žáků. Např.:  

 Diskusní metody - vzájemná komunikace, při níž si účastníci vyměňují názory na dané 

téma, argumentují, a tak společně docházejí k řešení diskutovaného problému. 

 Projektové metody - Osvědčily se tzv. projektové dny, kterými žije celá škola. Projektová 

metoda vychází ze zájmů žáků, žáci se podílejí nejen na její přípravě a realizaci. 

 Situační metody,  které se zaměřují na řešení problémů ze života 

 Skupinové metody 

- využití míst asistentů pedagoga, kteří pomáhají žákům jak v teoretickém, tak praktickém 

vyučování 

- využití místa školního metodika prevence, školního psychologa a kariérových poradců 

- spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, střediskem výchovné péče a 

SPC 

- provádíme vzájemné stínování učitelů teoretického vyučování a učitelů odborného výcviku. 

Vzájemnými hospitacemi v hodinách aktivně zabraňujeme předčasným odchodům žáků 

ze studia. 

- organizování dovednostních a odborných soutěží pro 1., 2., a 3. ročník 

 

 

 Tvorba a soulad ŠVP s RVP 

- Ve školním roce 2016/2017 pracují všechny třídy dle vytvořených ŠVP. Koordinátor ŠVP 

společně s pedagogickým sborem a předmětovými komisemi spolupracují a koordinují soulad 

s RVP a ověřují si jejich účinnost.  

- Skladba otevřených oborů se nezměnila. Zájem o nabízené obory odpovídal počtu 

vystupujících žáků, kteří se ucházeli o celou naši skladbu nabízených oborů., ovšem ve velmi 

nízkých počtech. 

- ŠVP jednotlivých oborů byly  rozšířeny o udržitelný rozvoj EVVO. 
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 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

- vychází ze  schválené Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

- podpora výuky informační a počítačové gramotnosti 

- podpora matematické a čtenářské gramotnosti 

- podpora multikulturní a environmentální výchovy 

- udržení kvalitního pedagogického sboru 

- zavedení psychologické péče na škole a vytvoření školní záchytné sítě 

- působení v prevenci sociálně patologických jevů 

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a SPC 

- zvýšení jazykových dovedností 

- odborný výcvik studentů probíhá ve firmách v reálném pracovním prostředí, zvyšuje se 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

- zvýšení spolupráce s firmami a zaměstnavateli 

 

 Další informace o škole (vznik školy, specifikace školy ….) 

Z pohledu historie je den 10. dubna 1859 dnem, kdy  začalo v naší škole první vyučování. 

S ohledem na potřeby zřídit školu novou, větší, započalo se dne 26. května 1891 s kopáním 

základů.  V podstatě za jeden rok byla vystavěna jednopatrová budova v novoklasicistním 

stylu.  V roce 1902 bylo z důvodu zvyšujícího se počtu žáků přistaveno levé křídlo budovy 

s dalšími čtyřmi učebnami. 

- Od té doby až do současnosti docházelo k rekonstrukcím, nejvýznamnější a nejnákladnější 

proběhla prostřednictvím ROP Střední Čechy, spolufinancována EU v celkové hodnotě 

bezmála 20 milionů korun, v roce 2011-2012. V půdních prostorách byly vybudovány 

nové učebny teoretického a praktického vyučování, počítačová učebna a bezbariérový 

přístup.  

 

- Původní základní škola měnila postupem času rozsah školských služeb a  ve finále 

Zvláštní odborné učiliště, Koněvova 53, organizačně začleněno pod učiliště Poldi Kladno, 

získalo s platností od 1. 9. 1990 název Odborné učiliště v Kladně – Vrapicích, Koněvova 

53. Od ledna 1994 byla škola změněna na příspěvkovou organizaci. V dalších letech ji 

postupně čekaly ještě 4 změny názvu přes speciální až do dnešního Střední odborné 

učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace. Po všechna léta škola 

fungovala pro žáky s dokončeným i nedokončeným základním vzděláním, pro žáky ze 

speciálních škol, pro žáky z výchovných ústavů apod..  
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3. Školy a školská zařízení – členění  
 

I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2016)  

Druh/typ školy  

 

 

 

IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/ 

stud. 

Skutečný 

počet 

žáků/ 

stud.1  

Počet 

žáků/ 

stud. 

v DFV2 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

Počet 

žáků/stud.  

na přep. 

počet ped. 

prac.      v 

DFV 

Střední odborné učiliště 102638514 642 199 199 28,77 6,92 

Praktická škola 110026675 51 9 9 3 3 

 

 

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost 

 (k 30. 9. 2016)  

Školské zařízení IZO 

Nejvyšší 

povolený 

počet 

žáků/stud. 

(ubyt./ 

stráv./klientů) 

Skutečný 

počet 

žáků/stud. 

(ubyt. 

/stráv./klientů) 

Z 

toho 

cizích 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Školní jídelna 102686840 500 114 38 1,75 

 

Ve školní jídelně byla prováděna doplňková činnost pro 218 strávníků a zajišťovalo ji 5 zaměstnanců. 

Celkový počet strávníků se pohyboval v průměru kolem  250. 

 

 

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 
 

Od školního roku 2014/2015 se s ohledem na RVP a platnost školních vzdělávacích programů  

nevyskytují dobíhajících obory. 

 
I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2016) 

Kód a název oboru Počet žáků  
Počet 

tříd 

Průměrný 

počet 

žáků/tř.* 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem    

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 32 3 10,67 

41-52-E/01 Zahradnické práce 27 2 13,5 

66-51-E/01 Prodavačské práce 32 3 10,67 

36-67-E/01 Zednické práce 20 2 10 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce 3 0,5 6 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 30 2 15 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 9 1 9 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně mont. práce 31 2,5 12,4 

23-51-E/01 Strojírenské práce 15 1 15 

SOU  cekem 199 17 11,71 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání     

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 9 1 9 

PrŠ celkem 9 1 9 

CELKEM 208 18 11,56 
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Pro školní rok 2016/2017 zůstala tradiční nabídka oborů vzdělání.  Z pohledu zájmu o obory vzdělání 

byl  zájem vyrovnaný. Nadále žáci upřednostňují  obory vzdělání  zakončené závěrečnou zkouškou 

s výučním listem. Dvouleté obory zůstaly v tomto školním roce bez zájmu.  

 

Další obory, zařazené v rejstříku škol a školských zařízení nejsou v tabulce počtu žáků dle oborů dále 

uvedeny, protože s ohledem na maximální počty žáků, přijímaných do prvních ročníků oborů studia 

pro příslušný školní rok, nemají schválený počet. 

 
 

 

 Žáci přijatí ke studiu v průběhu školního roku 2016/2017 

 

- V průběhu školního roku 2016/2017  do denní formy vzdělávání nastoupilo a přestoupilo 

do prvních ročníků různých oborů celkem 12 žáků, do  druhého ročníku žáci 2. 

- Většina nastupujících v průběhu školního roku má již zkušenost s docházkou na jiném, 

nebo stejném typu školy:  

- Přehled škol a počtu žáků, kteří přestoupili na naše zařízení: 

 

 SOU Kladno, U Hvězdy 2279  navštěvoval  1 žák 

 SOU Kladno, nám. E. Beneše   navštěvovali  4 žáci  

 ISŠ Slaný      navštěvovali  2 žáci 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská   navštěvovali  2 žáci 

 SŠ služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 184 navštěvovali  3 žáci 

 SOŠ Neratovice    navštěvoval   1 žák 

 SHŠ Kladno, Floriánské nám. 350  navštěvoval  1 žák 

 

 

 Cizí státní příslušníci 

- Cizinci  a ani azylanti  ve sledovaném školním roce naši školu nenavštěvovali. 

  

 Dojíždění z jiných krajů 

- Ve školním roce  2016/2017  školu nenavštěvovali žáci z jiných krajů. Všichni měli, byť 

i přechodné, bydliště ve Středočeském kraji.  
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5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a 

studentů nadaných 

 
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení  

Druh postižení 
Počet žáků/studentů  

 SŠ VOŠ 

Mentální postižení 84 X 

Sluchové postižení 1 X 

Zrakové postižení 1 X 

Vady řeči 5 X 

Tělesné postižení 2 X 

Souběžné postižení více vadami 20 X 

Vývojové poruchy učení a chování 30 X 

Autismus 4 X 

Střední škola je specifická svou velikostí a zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Vedle zdravých žáků zde studují také žáci s různými druhy a stupni 

zdravotního postižení. Žáci s postižením jsou vzděláváni formou individuální nebo skupinové 

integrace, a to v oborech různé náročnosti – od dvouleté praktické školy až po tříleté obory 

ukončené výučním listem. Proto je ze strany pracovníků ŠPP věnována velká pozornost správné 

adaptaci žáků prvních ročníků, a zvláště žáků se SVP, na nové školní prostředí, nové 

spolužáky a vytvoření zdravého sociálního klimatu ve třídách. 

 

 

 

6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ 

6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ  

 

- Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018  se uskutečnilo bez přijímacích zkoušek.  

Uchazeči o studium byli do jednotlivých oborů zařazováni dle kriterií stanovených pro 

výběrová řízení – pohovory. 
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 Kritéria pro příjímací řízení 

 

 Zdravotní způsobilost - předpokladem přijetí uchazeče je jeho doporučení 

z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a 

současně splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání 

(potvrzení lékařem na přihlášce) 

 Celkový prospěch za období povinné školní docházky 

 Požadavky, stanovené náročností oboru 

 Posouzení zájmu žáka o obor 

 Umístění žáka ve školní olympiádě, soutěži zručnosti, sportovní soutěži a dalších 

mimoškolních činnostech 

 

1. kolo přijímacích pohovorů – 24. dubna 2017 

K prvnímu kolu výběrového řízení bylo přihlášeno 66 uchazečů, z nichž přijato ke studiu bylo 54. Tři 

uchazeči vzali přihlášku zpět. Z počtu 63  nebylo ke studiu přijato z důvodu nesplnění požadovaných 

kritérií. 5  žáků.  Ze zbývajícího počtu 58 odevzdalo zápisové lístky 54 žáků.  Dva žáci měli  dle 

pořadí zájmu na prvním místě jinou střední školu, na které také odevzdali zápisové lístky.  Dvě žákyně   

zápisové lístky  ve lhůtě do 10 dnů od oznámení výsledků zápisové lístky  neodevzdaly. 

Výsledky přijímacích pohovorů byly oznámeny prostřednictvím webových stránek školy dne 

24. dubna 2017. Zápisový lístek měli žáci možnost uplatnit do 11. května 2016. Rozhodnutí o 

nepřijetí byla uchazečům ve správním řízení odeslána dne 24. 4. 2017. 

 

2. kolo přijímacích pohovorů – 14. června 2017 

Ve druhém kole přijímacích pohovorů bylo na základě přihlášky ke studiu projednáno 13 uchazečů. 

Na základě splnění požadovaných kritérií bylo přijato 12 žáků, kteří zároveň odevzdali zápisové 

lístky ve lhůtě do 29. června 2017. Rozhodnutí o nepřijetí bylo písemně oznámeno 1 žákovi. 

 

3. kolo přijímacích  pohovorů – 30. srpna 2017 

Pro třetí kolo byly zaregistrovány 4 přihlášky. Všichni 4  žáci byli ke vzdělávání přijati a svůj zájem 

o studium na naší škole potvrdili odevzdáním zápisových lístků. Jeden  žák  přestoupil na základě 

žádosti do prvního ročníku z jiné školy. Celkové počty byly navýšeny o žáky, kteří byli přijati do 

vyššího ročníku a žáky, kteří požádali o opakování posledního ročníku vzdělávání. 
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I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2017/2018 – podle oborů vzdělání  

(k 1. 9. 2017) 

Kód  a název oboru 

 

1. kolo  

– počet  

Další kola  

– počet 

Odvolání  

– počet Počet 

tříd1 
přihl.  přij.  přihl.  přij.  

poda- 

ných 

kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující  

střední vzdělání s výučním listem  
       

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 16 14 1 1 0 0 1 

41-52-E/01 Zahradnické práce 7 7 4 4 0 0 1 

36-67-E/01 Zednické práce 7 7 4 4 0 0 1 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně mont.pr. 11 11 3 3 0 0 1 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 7 6 1 1 0 0 1 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 9 7 3 3 0 0 1 

66-51-E/01 Prodavačské práce 2 0 0 0 0 0 0 

23-51-E/01 Strojírenské práce 1 0 0 0 0 0 0 

29-51-E/01 Potravinářská výroba 1 0 0 0 0 0 0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání  61 52 12 12 0 0 6 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 2 0 0 0 0 1 

Celkem 63 54 16 16 0 0 7 

1FV – pouze denní forma studia 

 

7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání   

 
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2017 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků  Počet žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Žáci celkem   151 

Prospěli s vyznamenáním 32 

Prospěli 95 

Neprospěli 24 

- z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 1,96 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 129/30 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 

Žáci celkem  9 

Prospěli s vyznamenáním 0 

Prospěli 8 

Neprospěli 1 

- z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,5 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 38 

 

 hodnocení žáků – opravné a komisionální  zkoušky 
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1. ročník – neklasifikováni 4 žáci 

- z toho obory:   

zahradník 2 žáci    1 žák - absence   neprospěl 

     1 žákyně opravná - neprospěch opakuje  

prodavač 1 žák   neprospěch    prospěl 

zdravotnice 1 žákyně  absence    neprospěla 

 

2. ročník – neklasifikováno 17 žáků 

 - z toho obory:   

kuchař  1 žák   z důvodu absence    opakuje 

zdravotnice 2 žákyně  z důvodu absence   prospěly 

prodavač 2 žáci   z důvodu absence   prospěli 

praktická škola   1 žák - opakuje 

 

3. ročník – neklasifikováno 5 žáků 

  - z toho obory:   

elektrikář 4 žáci   z důvodu absence   3 opakují , 1 neprospěl  

kuchař  2 žáci   z důvodu absence   prospěli  

zdravotnice 2 žákyně  z důvodu absence    prospěly 

zahradnice 1 žákyně  z důvodu absence   prospěla 

prodavačky 2 žákyně  z důvodu absence   neprospěly 

 

 II. Výsledky závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek)  

Kód a název oboru 

Žáci/studenti 

konající zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Závěrečná zkouška (s výučním listem):     

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce            3 1 2 0 

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 7 0 7 0 

41-52-E/01   Zahradnické práce 4 1 3 0 

66-51-E/01  Prodavačské práce 3 2 1 0 

75-41-E/01   Pečovatelské služby 4 1 3 0 

36-67-E/01   Zednické práce 2 1 1 0 

26-51-E/01   Elektrotechnické a strojně     

                     montážní práce 
6 0 6 0 

Celkem 29 6 23 0 
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Z celkového počtu žáků třetích ročníků nekonalo závěrečné zkoušky 14 žáků, 2 žáci z nich požádali 

o opakování ročníku – žádosti bylo vyhověno.  Dva žáci byli  z účasti omluveni, zbývajícím 10 žákům 

se nepodařilo uzavřít  ročníkovou klasifikaci. Žáci  mají možnost opravných zkoušek  v měsíci srpnu. 

V případě úspěšné klasifikace mají tito žáci možnost konání  závěrečných zkoušek v měsíci září. 

 

Každoroční vyvrcholení tříletého učebního cyklu bylo završeno závěrečnými zkouškami, které se 

skládají ze tří samostatných částí a konaly se v následujícím pořadí. Písemná, praktická a ústní část.  

Zkoušky konali žáci v níže uvedených oborech  vzdělání a ve stanovených termínech, viz tabulka: 

 

 

Kód oboru vzdělání  Název oboru      Zkratka 

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby   KUC 

36-67-E/01   Zednické práce     ZED 

75-41-E/01   Pečovatelské služby     ZDR 

41-52-E/01   Zahradnické práce     ZHR 

26-51-E/01   Elektrotechnické a str. montážní práce  ELT 

36-57-E/01   Malířské a natěračské práce    MAL 

66-51-E/01   Prodavačské práce     PRD 

 

 

 

 

 

termíny závěrečných zkoušek 

obor 

písemná 

zkouška 

praktická 

zkouška 

ústní 

zkouška 

ELT 5.6. 6. – 7.6. 13.6. 

ZED 5.6. 6. – 8.6. 14.6. 

MAL 5.6. 6. – 8.6. 16.6. 

ZHR 5.6. 6.6.  15.6. 

ZDR 5.6. 6. – 7.6. 13.6. 

KUC 5.6. 6. – 8.6. 15.6. 

PRD 5.6. 6. – 8.6. 14.6. 

PrŠ nekoná  6.6. 15.6. 
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Písemná část proběhla ve školní budově v Kladně  -  Vrapicích, s časovou dotací 240 min. Praktické 

zkoušky se konaly na jednotlivých pracovištích praktického vyučování. Určená doba na vykonání 

zkoušky se lišila od jednotlivých oborů, dle zadání JZZ. 

 

 

Hodinová dotace, určená k vykonání praktické části  závěrečné zkoušky jednotlivých oborů: 

 

Stravovací a ubytovací služby     6 hod 

Zednické práce     21 hod 

Pečovatelské služby     14 hod 

Zahradnické práce       7 hod 

Elektrotechnické a str. montážní práce  10 hod 

Prodavačské práce     21  hod 

Malířské a natěračské práce    14 hod 

 

Ústní část ZZ se konala ve škole ve Vrapicích ve dnech 13. - 16. 6. 2017. Pro každý obor byla 

jmenována zkušební komise v tradičním složení:  

 

 předseda komise - zástupce z jiné školy (jmenován zřizovatelem) 

 místopředseda 

 třídní učitel 

 učitel odborných předmětů 

 učitel odborného výcviku 

 odborník z praxe 

 

Všechny výše uvedené obory skládaly závěrečné zkoušky dle jednotného zadání v rámci projektu 

Nová závěrečná zkouška v oborech středního vzdělávání s výučním listem. 

Všichni učitelé svědomitě připravovali žáky na zkoušku dospělosti a opravdu tento úkol nepodcenili, 

jak je patrno z výsledků závěrečných zkoušek. Výsledky závěrečných zkoušek  odpovídají studijním 

výsledkům žáků během celého studia.  Výuka byla připravena a zaměřena na splnění požadavků 

závěrných zkoušek podle jednotného zadání. Při výuce byly využívány pomůcky a vybavení pořízené 

z evropských projektů ROP a OP VK ESF. Velká většina žáků, která předstoupila před zkušební 

komisi, prokázala dobré znalosti a úspěšně složila všechny tři části zkoušek.   
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Výkon našich žáků byl velmi dobrý, ale stále se nacházejí jisté mezery, na které je třeba se  v příštích 

letech více zaměřit.  Vedení školy má trvalý úkol neustále hledat nové aktivující přístupy a metody 

tak, aby žáci sami našli ve svém oboru zalíbení a tím si zajistili svoji profesní budoucnost. 

 

 

8. Hodnocení chování žáků/studentů 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2017) 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Střední odborné učiliště 131 11 9 

Praktická škola 9 0 0 

 

V průběhu roku 2016/2017 došlo  k vyloučení ze školy  u  jedné  žákyně, kde se jednalo o hrubé 

porušení školního řádu – krádež na pracovišti praktického vyučování.  Pět žáků bylo podmíněně 

vyloučeno pro opakované, zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem a byla jim 

stanovena zkušební doba. Důvody pro podmíněná vyloučení ze školy byly porušení školního řádu, 

porušování pravidel slušného chování v jednání s pedagog. pracovníky, neomluvená absence.  

Výchovná poradkyně se snaží s tzv. problémovými žáky pracovat za přispění školního psychologa a 

výchovné komise. Přibývá požadavků na řešení problémů ve školním prostředí, zvláště pak 

v  souvislosti s agresivním a nepřizpůsobivým chováním, dále přibývá také počet klientů 

s  problematickým rodinným zázemím a  s psychiatrickými diagnózami. 

Preventivně i k řešení problémů se pravidelně scházela výchovná komise, která pracovala ve  složení: 

 Mgr. Šárka Longauerová 

Ing. Alena Srpová,  

Bc. Jiří Šťastný,  

psycholožka SPC 

Dle konkrétní a aktuální potřeby se účastnili třídní učitelé a učitelé odborného výcviku.  
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9. Absolventi a jejich další uplatnění 

 
II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním 

listem 

Počet absolventů celkem 
Podali přihlášku do nástavbového 

studia 

Podali přihlášku na jiný typ střední 

školy 

29 1 0 

 

 

 

 

 Odchody žáků ze školy během školního roku 

- žáci 3. ročníků:  

 a)  na základě přerušení studia   0 

 b)  ukončení na základě vlastní žádosti  5 žáků 

 c)  na základě absence – ukončení v souladu 

   s § 68, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., 

   školský zákon     6 žáků 

 d)  na základě přestupu  na jinou školu  0 žák 

 

 -    žáci 2. ročníků:  

 a)  na základě přerušení studia   0 

 b)  ukončení na základě vlastní žádosti  6 žáků 

 c)  na základě absence – ukončení v souladu 

   s § 68, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., 

   školský zákon     5 žáků 

 

- žáci 1. ročníků:  

a) na základě přerušení studia   1 žákyně 

b) ukončení na základě vlastní žádosti  18 žáků 

 c)  na základě absence – ukončení v souladu 

   s § 68, odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., 

   školský zákon     21 žáků 

        d)  na základě přestupu na jinou školu  2 žáci 

 e)  na základě vyloučení    1 žákyně 

 

Z důvodu umístění do výchovného ústavu  odešla  ve šk.r. 2016/2017 jedna žákyně. 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2017) 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2015/2016 

Z nich počet 

nezaměstnaných 

– duben 2017 

33-56-E/01  Truhlářská a čalounická výr.            7 1 

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 10 2 

41-52-E/01   Zahradnické práce 3 1 

75-41-E/01   Pečovatelské služby 5 0 

36-67-E/01   Zednické práce 6 1 

26-51-E/01   Elektrotechnické a strojně montážní 

práce 
2 1 

Celkem 33 6 

 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2016) 

Jazyk 
Počet žáků 

/studentů 
Počet skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

AJ 98 10 7 12 10 

 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2016) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

AJ 2 0 0 2 - 

 

 

12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 

 

 Vybavení školy informačními technologiemi 

- Díky projektů OP VK spolufinancovaných EU, je vybavenost školy audiovizuální a 

výpočetní technikou na velmi vysoké úrovni.  

- Škola je vybavena interaktivní a výpočetní technikou, zařízením pro modernizaci výuky, 

novým technologickým vybavením pro modernizaci výuky. Žáci používají při výuce 

tablety, elektronické čtečky knih. 

- Ve škole jsou 2 počítačové učebny, každá třída má PC pro pedagoga, včetně 

dataprojektoru.  
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- Ve 4 třídách se nachází interaktivní tabule. Většina pedagogů má k dispozici notebook a 

ve sborovně školy 3 PC.  

- Předmět - Informační a komunikační technologie byl trvale zařazen do výuky a stal se 

trvalou součástí platných ŠVP všech oborů školy. 

- Dále škola v rámci ICT zajistila pro žáky odpolední provoz PC učebny pro zdokonalení 

práce na PC. 

 

 Počítačová gramotnost pedagogů a jejich vzdělávání v ICT 

 

- V rámci zařazování inovativních metod do výuky proběhlo již v minulých letech školení 

pedagogických pracovníků na rozšíření dovedností pracovat s powerpointem a rozšíření 

znalostí práce s interaktivní tabulí. Od té doby probíhají pravidelná školení dle potřeb 

počítačové gramotnosti školy (např. powerpoint pokročilí, word pokročilí, autocat,       e  -

learning atd.) 

- Pedagogové vytvořili (a nadále tvoří) množství interaktivních výukových materiálů, které 

byly trvale začleněny do výuky a staly se součástí ŠVP. 

- Máme vlastní interaktivní výukové materiály pro e-learning, které slouží jako 

systematická příprava pro závěrečné zkoušky. 

- Pedagogičtí pracovníci se účastnili školení v programu Bakaláři. Konkrétně se jednalo 

o používání elektronické třídní knihy, evidence žáků, u třídních učitelů také k tvorbě 

podkladů ke čtvrtletní a pololetní klasifikaci. 

 

 

13. Údaje o pracovnících školy 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2016) 

Počet pracovníků  Počet žáků 

v DFV na 

přepočtený 

počet 

pedagog. 

prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

– s odbornou 

kvalifikací 1  

47/47,16 13/14,18 34/32,98 34/0 26,7 6,31 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2016) 

Počet pedag. 

pracovníků 
Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let Nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 3 7 8 12 4 3 48 

z toho žen 1 5 6 6 2 2 20 
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III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2016) 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

15 3 11 5 0 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2016) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

11 6 8 5 4 

 

 

 Asistenti pedagoga  

- U žáků se zdravotním znevýhodněním využíváme 5  zaměstnanců na funkci asistenta 

pedagoga s úvazkem 1,0.  Jeden z asistentů  je  využíván   na  úseku praktického 

vyučování. 

Prostřednictvím asistenta pedagoga dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  Hlavním cílem jeho působení je podpora 

práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení 

asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které naše škola má mezi 

svými prioritami dle  Strategie vzdělávání 2020 .  

Je kladen důraz především na týmovou spolupráci a to především s třídním učitelem. Přestože 

asistent pracuje pod vedením učitele, je aktivní a kreativně přistupuje k zadaným úkolům především 

vzhledem k potřebám svěřeného žáka. Pro zvýšení úspěšnosti svěřených  žáků spolupracuje 

intenzivně s rodiči žáka, neboť nejlépe zná jeho aktuální potřeby. 

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k 30. 9. 2016) 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně1 

Z toho odučených učiteli 

s odbornou kvalifikací 

v příslušném oboru vzděl. 

Cizí jazyk - AJ 
ST 8, LT 7,     

průměr 7,5 
0 

Všeobecné předměty 
ST 103, LT 89    

průměr  96 
3 

Odborné předměty 
ST 137, LT 120       

průměr 126,5 
11 

Odborný výcvik 620                              586 

Celkem 1084 600 

1ST- sudý týden, LT – lichý týden 
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 Personální změny ve školním roce 

- Praktické vyučování v uplynulém školním roce nezaznamenalo výrazné početní změny. U  dvou 

učitelů odborného výcviku došlo ke změnám úvazků  z 0,5 na 1,0  kdy  byl ukončen úvazek 0,5 

na úseku teoretického vyučování na funkci  asistenta pedagoga, který byl sjednán na dobu určitou.  

Na úseku teoretického vyučování byl tzv. pohyb zaměstnanců řešen z důvodu nástupu 2 pracovnic 

na funkci asistenta pedagoga.  Dále byl pedagog. sbor doplněn   učitelkou odborných předmětů 

na  částečný úvazek.  

 

 

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pracovníků  

 

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá úspěšně dle plánu Dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

- 1 pedagogický pracovník úspěšně ukončil studium v bakalářském studiu Specializace 

v pedagogice – Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Českém 

vysokém učení technickém v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií. 

- Ke splnění kvalifikačních požadavků  studuje jeden  pedagog. pracovník specializační 

studium pro školní metodiky prevence. 

- 1 pedagog. pracovník pokračuje ve studiu na Husitské teologické fakultě UK v Praze. 

 

- Vzdělání našich pedagogických pracovníků vyhovuje Zákonu č. 197/2014, kterým se 

mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 8. 2014. 

 

 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – kurzy, semináře, samostudium 

- Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují školení dle potřeb školy a jejich zaměření. 

- Pedagogičtí pracovníci se účastnili školení v programu Bakaláři. Konkrétně se jednalo 

o používání elektronické třídní knihy, evidenci žáků, u třídních učitelů také k tvorbě 

podkladů ke čtvrtletní a pololetní klasifikaci. 
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 Vzdělávání vedoucích pracovníků 

- Vedoucí pracovníci se účastní školení a seminářů managementu, k novele školského 

zákona o pedagogických pracovnících, čerpání finančních prostředků z fondů ESF 

a jiných zdrojů. 

- Vedoucí odborného vzdělávání se účastnil  Funkčního studia řídících pracovníků škol a 

školských zařízení, Školení vedoucích zaměstnanců v oboru požární ochrany a BOZP. 

Studium v oblasti ped. věd pro učitele. 

- Ředitelka školy se účastnila semináře  v rámci projektu Open the Doors v Portugalsku  a 

v rámci projektu „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ dalších zahraničních aktivit.  

- Vedoucí pracovníci se účastní školení k používání elektronické evidence a práce 

s elektronickou třídní knihou v programu Bakaláři. 

 

 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP  v 1. pololetí roku 2017 

- Celkové náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků formou školení a seminářů činily 

13.329,- Kč. 

Obsahově se semináře v tomto školním roce téměř nezměnily.  Z pohledu řízení školy se 

jednalo o paragrafy ve školství, jazykové kurzy, rekvalifikační kurz. 

- Samostudium je využíváno všemi vyučujícími k prohloubení znalostí s ohledem na zařazení 

a rozsah úvazku. 

 

 

 

 

 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

- Celkové náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků formou jednodenních školení a 

seminářů s ohledem na jejich pracovní zařazení činily  5.556,- Kč.  

Také na úseku nepedagogických pracovníků byla námětem školení  školská legislativa, 

novely zákona o pedagogických pracovnících. Pro ekonomický úsek školy byly přínosem 

semináře z pohledu účetnictví, DPH, školního stravování. 

-  Nepedagogičtí pracovníci se zúčastňují školení dle potřeb školy a jejich zaměření. 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky …..) 

Sportovní den na Sletišti 9. 9. 2016 

Hned na začátku školního roku byl pro žáky připraven Sportovní den plný různých aktivit. 

Bylo z čeho vybírat – lanové centrum, fotbal, minigolf, trampolíny, in-line bruslení atd. 

  

  

ZUMBA kroužek 

Každé úterý a středu od 13:30 hod. probíhal kroužek Zumby v tělocvičně školy pro dívky i 

chlapce. 

  

 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/71.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/81.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/22.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/35.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/12.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/22.jpg
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Program DofE 

V pátek 4. 11. k nám do školy dorazila Eliška Zelendová a Lukáš Kotlár z programu DofE. 

      

Lukáš představil novým žákům program DofE, pohovořil o svých dosažených úrovních a 

zážitcích, které na cestách zažil. 

I v tomto školním roce pokračuje program DofE na naší škole – žáci se ve své volné chvíli 

vzdělávají a rozvíjejí v různých oborech – hudební, sportovní atd. 

  

Bronzová ceremonie DofE 

Dnes 21. 11. si převzalo 8 žáků z naší školy Bronzové ocenění programu DofE.  

Slavnostní předávání se koná minimálně dvakrát za rok vždy na půdě některé významné 

instituce. Nyní to bylo v multifunkčních prostorách v pražské čtvrti Holešovice v Centru 

současného umění DOX. 

 Získání Zlaté, Stříbrné, či Bronzové ceny vévody z Edinburghu má nespočet výhod. Jednou z 

nejpřednějších je možnost uplatnění certifikátu v rámci přijímacího řízení na některé ze 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/Eliška.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/Lukáš.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/IMG_2318.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/IMG_2319.jpg
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světových univerzit, především pak ty britské. Úspěšné zvládnutí programu DofE může také 

zaujmout budoucího zaměstnavatele, jelikož samotný certifikát je dokladem o tom, že máš za 

sebou poctivou práci na rozvoji vlastních kompetencí. 

  

 

 Mimoškolní aktivity   a  akce v rámci prevence  sociálně patologických jevů a akce zaměřené na 

multikulturní a environmentální výchovu 

 

- Škola uspořádala během celého školního roku několik exkurzí.  

 

EVVO - Zahrada Čech 16. 9. 2016 

Naši žáci, se účastnili podzimního veletrhu Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy 

svého druhu nejen na Severu Čech je zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, 

zahradníky a milovníky přírody. 

-   

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/23.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/52.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/12.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/61.jpg


Strana 26 (celkem 66) 

  

 

EVVO - Na Budeč za svatým Václavem 30. 9. 2016 

Dva dny po státním svátku, připomínajícím smrt českého knížete Václava, jsme se po jeho 

stopách vydali na jedno z nejvýznamnějších míst českého státu - na nedalekou Budeč. 

Vlak nás z Vrapic dovezl za pár minut do Zákolan; odtud jsme pěšky vystoupali na památný 

vrch. Pár minut po nás dorazil i pracovník Sládečkova muzea v Kladně pan Krinke. Provedl 

nás celým areálem bývalé akropole a seznámil nás s jeho historií. Zajímavou půlhodinu jsme 

pak strávili přímo v rotundě sv. Petra a Pavla – kromě dalších zajímavostí z její historie, 

spojené přímo se školou, kde se vzdělával i sv. Václav, jsme se třeba dozvěděli, že sedíme v 

nejstarší kamenné stavbě v celém našem státě. 

O tom, že nás výklad pana Krinkeho zaujal, svědčí i jeho pochvala – tak pozornou a dobrou 

školu prý na Budči hodně dlouho neměl. Děkujeme mu tedy nejen za zajímavé povídání, ale 

i za ocenění. 

Největší dík ale určitě patří Honzovi Badimu, který se postaral o závěrečný varhanní 

minikoncert. Budeč ozářenou podzimním sluníčkem si i díky němu budeme ještě dlouho 

připomínat. 

-   

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/31.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/09/21.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/4.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/35.jpg
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 IQ Park Liberec 

Dne 24. 11. jsme navštívili IQ Park v Liberci. IQ Park je interaktivní zábavně naučné centrum 

určené především pro rodiny s dětmi ve věku od dvou do dvanácti let, mateřské školy a první 

stupeň ZŠ. Své si tady ale najde každý, tedy i my :-) 

 

Stovky interaktivních exponátů na ploše čtyř podlaží mají jednoduché a intuitivní ovládání, 

díky kterým si prostřednictvím hry osvojí základy fyziky i chemie i ti nejmenší badatelé. 

 

Od 11 hodin jsme měli možnost být součástí super ukázky chemických a fyzikálních pokusů. 

Pracovalo se s elektrostatickou elektřinou, tekutým dusíkem, ohněm atd. Byl to super zážitek. 

-   

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/30.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/24.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/A.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/F.jpg
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Vánoce jsou ve vzduchu 

V úterý 6. a 13. prosince už na nás dýchly zblízka Vánoce; navštívili jsme adventní trhy na 

Staroměstském náměstí v Praze a užili si atmosféru nejznámější české předvánoční 

„destinace“. Druhé ročníky o Mikuláše sice trochu mrzly, ale na náladě to nic nezkazilo. 

Prošli jsme stánky, dali si trdelník a Vánoce byly zase o trochu blíž…. 

 

  

 

Návštěva kina 

V úterý 20. prosince jsme měli pro děti domluvený film v Cinema City na Zličíně. Autobus 

nám byl přistaven přímo ke škole, takže jsme se nemuseli nikam trmácet. Byl obsazen k 

prasknutí. O návštěvu kina byl velký zájem. 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/P.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/Q.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/Titulní.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/32.jpg
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9. 1. 2017 návštěva PARLAMENTU 

Na pondělí 9. 1. byl připraven pro žáky výlet do Prahy do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR. 

Vyjíždělo se ráno v 8 hodin z hlavního vlakového nádraží na Kladně. Cesta vlakem byla 

pohodlná, příjemná a rychle nám utekla. 

Na začátku našeho výletu jsme šli nejdříve do informačního střediska, kde nám byl puštěn 

krátký film o historii a současnosti Parlamentu ČR. Ihned po filmu jsme se odebrali do prostor 

Poslanecké sněmovny. U vstupu jsme prošli bezpečnostní prohlídkou, zda u sebe nemáme 

nějakou zbraň, či jiný nebezpečný předmět. Poslanecká sněmovna slouží jako reprezentace 

české státnosti. Hned v prvním sále nás oslnila krásná architektura a umělecká výzdoba. Také 

nás zaujalo barokní schodiště, po kterém přicházejí významní hosté jako například prezidenti 

z různých zemí. V samotné Poslanecké sněmovně nám pak paní průvodkyně podala 

vyčerpávající výklad o legislativním procesu, jak se hlasuje, kdo může podávat návrhy zákonů 

a vysvětlila nám samotný proces schvalování a vyhlášení. Exkurze se nám všem velmi líbila 

a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit. 

 

 

  

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/43.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/11.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/6.jpg
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Návštěva kláštera bosých karmelitánů ve Slaném 

Čtvrtek 12. ledna byl pro vrapickou školu mnohostranným dnem. Zatímco jedna část studentů 

a pedagogů seznamovala žáky základních škol a jejich učitele a rodiče s naší školou a vším, 

co se v ní děje a co se v ní mohou budoucí spolužáci naučit, ostatní se vydali za poznáním – 

tentokrát blízkého regionu. Cílem výpravy byl klášter ve Slaném, který již dvacet let obnovují 

a zvelebují mniši karmelitánského řádu. Jeden z nich naše studenty klášterem provedl, 

seznámil je s historií i současností kláštera a kostela a také předvedl výrobky místních mnichů, 

které zaujaly především přítomné kuchaře: vyrábějí se zde totiž vynikající a mezi Slaňáky již 

proslulé marmelády. 

 

  

 

Lyžařský kurz 28. 1. - 4. 2. 2017 

Žáci si užívali na sjezdových i běžeckých lyžích. Součástí lyžařského kurzu bylo také 

bobování a pěší turistika na Dvorskou boudu. 8 km výstupu zvládli všichni žáci, kteří za svůj 

výkon byli odměněni krásným výhledem z vrcholu Krkonoš. 

-   

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/12.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/141.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/E1.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/G1.jpg
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EVVO - Botanická zahrada 15. 2. 2017 

Žáci oboru Zahradník navštívili skleník Fata Morgana pražské botanické zahrady, kde si 

mohli prohlédnout přírodní společenstva tropických a subtropických rostlin v uměle 

vytvořeném prostředí. 

 

  

 

EVVO - Po stopách kladenské židovské komunity 

V letošním roce uplyne 75 let od nacistických transportů do Terezína, které téměř úplně 

zlikvidovaly více než jeden a půl tisíce židovských obyvatel Kladna. Studenti druhých ročníků 

se proto 31. 3. vydali uctít jejich památku a dozvědět se i více o jejich životě. 

Putování jsme zahájili v bývalé kladenské synagoze, kde nám paní průvodkyně – členka 

Církve československé husitské, jíž dnes budova patří – podrobně pověděla mnoho 

zajímavostí o životě Židů, náboženských zvycích, provozu synagogy i o tragickém osudu 

většiny židovských obyvatel Kladna za nacistické okupace. Potom jsme se vydali po dalších 

místech, spojených s touto dobou: prohlédli jsme si budovu bývalého gestapa, zastavili se 

před kladenským gymnáziem spojeným s neméně tragickým osudem lidických žen a v 

Centrálu jsme shlédli výstavu na dané téma. Hned u vchodu jsme si prohlédli židovský svícen 

– menoru. Exkurzi jsme zakončili na místech, odkud v říjnu 1942 odjelo - a už se většinou 

nikdy nevrátilo – na 1600 kladenských Židů do Terezína…. 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/12.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/3.jpg
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Návštěva Parlamentu ČR 3. 4. 2017 

 

      V pondělí 3. dubna navštívili studenti prvních ročníků Parlament České republiky. 

Nejprve jsme shlédli asi dvacetiminutový film o práci sněmovny a seznámili se s jejím 

chodem; potom jsme se přesunuli přímo do prostor sněmovny, kde jsme si „naživo“ mohli 

prohlédnout místa, kde se schvalují naše zákony. A za pár let (21 je nám za chvíli) možná 

bude i někdo z nás v některé poslanecké lavici sedět… 

 

  

 

Za Sedlčanským Hermelínem a na Svatou horu – 5. 4. 2017 

 

V „přijímačkovém“ týdnu čekala na naše prváky další exkurze – tentokrát rozdělená na dvě 

skupiny. Kuchaři se vydali do Sedlčan, kde se v Povltavských mlékárnách krok po kroku 

seznámili s výrobou nám všem známého Hermelínu, Lučiny a dalších sýrů. Nechyběla ani 

ochutnávka zmíněných pochoutek. Zbytek výpravy se věnoval výtvarnému umění – barokní 

skvost nad Příbramí, kterým je od 2. poloviny 17. století nedávno kompletně rekonstruovaná 

Svatá hora, všechny překvapil svou krásou, a schody dolů do města zase svojí délkou. 

-  

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/P3317593.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/P3317600.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/1.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/19.jpg
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EVVO - Národní zemědělské muzeum – Praha 17. 4. 2017 

 

V týdnu velikonočních prázdnin navštívili žáci Národní zemědělské muzeum v Praze. Prošli 

různé expozice - Rybářství, Laboratoře ticha, Jede traktor atd. 

 

-   

-  

Zájezd do Drážďan 

V pátek 28. 4. 2017 jsme v 7 hodin od Lidlu vyrazili na výlet do Drážďan. Cesta byla příjemná 

a rychlá. Během cesty jsme dostávali zajímavý výklad zrovna projížděné krajiny. Měli jsme 

dvě zastávky na protažení. Po příjezdu následovala pěší prohlídka města s průvodkyní paní 

Veselou z Libušínské ZŠ. Spatřili jsme Theaterplatz se Semperovou operou, barokní komplex 

Zwinger, Katedrálu Nejsvětější Trojice, Brühlovy terasy vzniklé z městského opevnění, i 

kostel Frauenkirche. 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/2.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0837-e1491892761745.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0943.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/IMG_0924.jpg
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Sportovně - turistický kurz v Libušíně 

 

Ve 20. týdnu od 15. 5. do 19. 5. proběhl sportovně - turistický kurz v Libušíně pro žáky III. 

ročníků. Žáci se každé ráno po snídani vydávali na turistickou procházku v okolí Libušína. 

Odpoledne pak bylo zaměřeno na sportovní aktivity. Každá sportovní disciplína měla svého 

vítěze, který byl odměněn sladkou cenou. 

Žáci měli za úkol každý den také dbát na pořádek v kuchyni a na svých pokojích/chatách. 

Po snídani probíhalo bodování úklidu. 

 

  

 

Po stopách hrdinů – 75 let od atentátu na Heydricha 

 

Poslední květnové dny byly ve znamení hrdinského činu českých vojáků – ve škole jsme si 

připomněli jednu z nejdůležitějších událostí 2. světové války: atentát na říšského protektora a 

„kata z Prahy“ Reinharda Heydricha. Podrobně jsme se seznámili s průběhem a následky celé 

akce a v úterý 30. května i 6. června jsme navštívili místo posledního boje a smrti 

československých hrdinů – kryptu v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze, která je pietně 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/2.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/8.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/11.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/33.jpg
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upravena jako památník obětem heydrichiády. Jména J. Gabčíka, J. Kubiše, J. Valčíka a 

dalších statečných vojáků si už budeme jistě pamatovat …. 

 

  

 

Naučná stezka 14. 6. 2017 - Historie dolování uhlí ve Vrapicích 

 

Ve středu 14. června se žáci naší školy vydali do nedávné historie – a to s průvodcem 

nejpovolanějším. Pan Jaroslav Grubner, dlouholetý pracovník kladenských šachet a jejich 

znalec, nás na téměř sedmikilometrovém okruhu v okolí naší školy podrobně seznámil s 

historií i postupy dolování uhlí od jeho prvního nálezu až po ukončení těžby před nedávnou 

dobou. To, že těsně za naší školou vystupuje ještě dnes na povrch černé uhlí, jsme opravdu 

nevěděli… 

-  

-   

-  

 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/06/4.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/06/5.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/06/A.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/06/B.jpg
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 Programy a projekty 

 

V letech 2009 - 2014  byly realizovány projekty s cílem zkvalitnění podmínek pro vzdělávání  

žáků  i pedagogů. Projekty podpořily vybavení školy, zlepšení rovných příležitostí žáků – služba 

psychologa, zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce, zatraktivnění výuky, 

náhrada zastaralých výukových metod a mnohá další zlepšení, která byla pro život školy jen a jen 

přínosem. 

 

„Kvalitnějším životem o krok blíže Evropě“  

 

„Rekonstrukce a přestavba školní budovy Odborného učiliště a Praktické školy Kladno –    

  Vrapice“   

„Motivace jako most k úspěšnému životu“   

 „Podpora výuky technických oborů a rozvoj podnikatelských dovedností 

 

 „Slovní zásoba jako nedílná součást života“   

 

„Modernizace vzdělávání – šance lepšího pracovního uplatnění“  

 

„Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů 

 

 „Podpora rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti 

 

- byly úspěšně ukončeny, i po jejich ukončení pokračujeme v nastavených aktivitách a  

jejich udržitelnosti. 

 

 

 

Nové projekty, ukončené v roce 2016 

 

Podpora čtenářství a jazykové vybavenosti na SOU“ – tento projekt byl v roce 2016 finančně 

vypořádán a ukončen. Projekt byl zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a 

v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. 

V aktivitě č. 1 bylo za cíl zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. 

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. 

V aktivitě č.2 byl zahraniční jazykový kurz pro učitele - Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v 

trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz byl zaměřen na zlepšování 
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jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích 

jazyků). 

V aktivitě č. 3 byl zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - Krátkodobý jazykově-

vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci 

absolvovali jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý projekt. 

 

 

„Modernizace výuky anglického jazyka“ – tento projekt byl v roce 2016 finančně  

vypořádán a ukončen. Cílem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních ústních 

komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na 

základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended 

learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – 

mluvení – čtení – psaní. K tomu přisívalo využití kombinovaného výukového systému, který 

umožňoval individualizované vzdělávání žáků, zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových 

znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. 

 

 

Škola se nově zapojila se svými projektovými žádostmi do programu Erasmus+ pro odborné 

vzdělávání a přípravu vyhlášeného Evropskou komisí pro programové období 2014-2020. Klíčovou 

aktivitou projektu je vzdělávací mobilita jednotlivců. V rámci tohoto projektu vycestovali 

pedagogičtí pracovníci na zahraniční stáž. 

Realizací aktivit pro zkvalitnění odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních postupů a metod 

je zvyšována konkurenceschopnost osob na trhu práce a program je tak nápomocen k eliminaci 

nezaměstnanosti. 

 

Nové projekty: 

„Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ – realizace projektu je od 1.6.2015 do 31.5.2017. 

Klíčovou aktivitou projektu je vzdělávací mobilita jednotlivců. V rámci tohoto projektu  vycestovali 

pedagogičtí pracovníci na zahraniční stáže. 

 

 „Vzděláváme se pro lepší budoucnost – praxe žáků SOU a PrŠ v zahraničí“ – realizace 

projektu je na dobu 17 měsíců od 1.8.2016 do 31.12.2017. V rámci tohoto projektu žákům 

poskytneme zahraniční stáž s odbornou praxí, která bude  pro jejich budoucí profesní růst  velmi 

důležitá.  V květnu 2017 se žáci oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby naší školy 

zúčastnili zahraniční stáže v Itálii. 
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Polsko 

Učitelé SOU a PrŠ v rámci projektu „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ stínovali na 

partnerské škole v Polsku. Stínování na partnerské škole v zahraničí umožňuje učitelům pozorovat 

práci zahraničních kolegů přímo v hodinách, podívat se, jaké metody se používají při práci se žáky. 

Během týdenního pobytu se zaměřili na vzdělávací program a plány školy. Seznámili se nejen s 

výukou ve třídě, ale také se doplňujícími formami vzdělávání, jako jsou exkurze nebo různé typy 

projektů. 

 

  
 

Profesní rozvoj pedagogů v Dánsku 

 Škola umožnila ve dnech 4. - 10. prosince 2016 třem našim učitelům navštívit vzdělávací 

instituci nedaleko Kodaně v Dánsku. Stáž měla za úkol seznámit učitele s novými vzdělávacími 

přístupy a motivovat je k následnému využití výstupů a zkušeností při jeho následné pedagogické 

činnosti. Tento cíl se podařilo naplnit dokonale. Svou účastí na mnoha workshopech věnovaných 

vzdělávacímu systému v Dánsku obecně či příkladům z praxe a následné exkurze a prohlídky zázemí 

teoretické výuky i odborné praxe mnoha vzdělávacích oborů, získali učitelé nové zkušenosti, ze 

kterých mohou bez výhrad čerpat ve své pedagogické činnosti. 

  
 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/IMG_9713_Změnit-velikost.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/IMG_9726_Změnit-velikost.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/1.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/4.jpg
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Španělsko 

 

Učitelé SOU a PrŠ v rámci projektu „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ stínovali na 

partnerské škole v Barceloně. Stínování na partnerské škole v zahraničí umožňuje učitelům pozorovat 

práci zahraničních kolegů přímo v hodinách, podívat se, jaké metody se používají při práci se žáky. 

Během týdenního pobytu se zaměřili na vzdělávací program a plány školy. Seznámili se nejen s 

výukou ve třídě, ale také se doplňujícími formami vzdělávání, jako jsou exkurze nebo různé typy 

projektů. 

 

  
 

 

 

 Spolupráce se zahraničními školami  

Pokračujeme ve spolupráci s partnerskými švédskými školami v Malmö a Norrköpingu  

V rámci projektu  jsme navázali  spolupráci s italskými partnery. V rámci projektu „Inovace 

a rozvoj odborného vzdělávání“  stínovali učitelé na partnerských školách v Polsku a 

Španělsku. Dalším přínosem byly stáže a účasti na zahraničních seminářích v Dánsku a 

Portugalsku. 

 

Open the Doors v Portugalsku 

 

Ve dnech 19. - 23. září jsme se zúčastnili semináře v rámci projektu Open the Doors, který se 

uskutečnil v Portugalsku ve městě Porto. Cílem semináře bylo sdílení zkušeností a tvorba 

nových postupů pro práci s dospívajícími se sociálně znevýhodněného prostředí. Dalším cílem 

byla podpora těmto žákům po absolvování školy při zařazování se na trh práce. 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/6.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/9.jpg
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Naší čtyřčlennou skupinku tvořili: paní ředitelka Ivana Sedláková, paní Alenka Srpová, 

učitelka oboru Zahradnické práce, školní psycholožka Katarína Medzihorská, a za společnost 

Educa slečna Adriana Ondrušová. Našimi partnery v projektu byli kolegové z těchto zemí: 

Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Rumunsko. V průběhu týdne jsme sdíleli své zkušenosti 

a také jsme za pomocí tří lektorů z Anglie pracovali na nových způsobech a přístupech práce 

s našimi žáky. Vytvořili jsme si plán projektu, který chceme zrealizovat v průběhu školního 

roku 2016/2017. 

 

- Také jsme si naplánovali další termíny společných setkání a způsob naší vzájemné online 

komunikace v období mezi jednotlivými semináři. Setkání bylo pro nás přínosné hlavně kvůli 

vzájemné inspiraci pro práci s našimi žáky. Zejména kolegové z Rumunska nás zaujali svými 

výsledky a tím, jaké techniky používají pro efektivní start do pracovního života u jejich 

dospívajících ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

-  

 

 

Návštěva Francie 

Ve dnech 19. – 22. října se skupina našich studentů v doprovodu dvou pedagogických 

pracovníků rozjela vstříc dobrodružství v podobě kulturně – sportovního setkání mládeže a 

učitelů do francouzského městečka Chambéry. Celá akce byla organizována v rámci 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/3.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/41.jpg
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programu ERASMUS +. Cílem tohoto projektu bylo především mezinárodní setkání a 

vzájemná výměna zkušeností mládežníků v praxi. 

-  

Naše skupina se seznámila s ostatními studenty z téměř osmi dalších evropských zemí, využili 

tím možnost výměny zkušeností a jazykových dovedností. Hned první den jsme se zapojili do 

společných aktivit, mezi které patřily v první řadě různé zábavné soutěže, rozhovory či 

prezentace. Velice nás potěšily také kulturní zážitky v místním divadle či výlet do městečka 

Chambéry včetně zábavného poznávání místních památek. Studenti se aktivně zapojili také 

do sportovních her, jako je vybíjená, basketbal či házená. K dispozici byla i praktická ukázka 

první pomoci. Velkým zážitkem bylo pro naše studenty vlastní, předem připravené 

vystoupení, či ukázka výrobního procesu přímo v provozovně vybraných firem. Formálnější 

částí, která byla určena spíše pro učitele, bylo setkání s místostarostou pro mezinárodní vztahy 

na konferenci, která se týkala přístupu a nových metod výuky mládeže. 

 

Celé setkání bylo pro nás velice inspirativní, studenti si odnesli spoustu zkušeností a zážitků. 

Už teď se těšíme na další setkání. 

 

-    

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/41.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/21.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/11.jpg
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Zahraniční stáž v Itálii 

 

Od 6. 5. do 20. 5. 2017 probíhala zahraniční odborná stáž pro žáky z oboru Kuchař v hotelové 

škole GATEO a MARE. Žáci se naučili základy italské kuchyně, obsluhovali kávovar a 

obsluhovali v hotelové restauraci. 

 

V odpoledních hodinách měli žáci možnost navštívit památky a bavit se v zábavních parcích 

- delfinárium, miniatury atd. 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/9.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/10.jpg
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-   

 

 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/23.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/13.jpg
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 Účast žáků ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích 

 

Zlatá vařečka 2017 

 

Ve středu 1. 2. se naši studenti Jan Rolc, Dan Killar a Erik Podraný z učebního oboru Kuchařské 

práce zúčastnili prestižní kuchařské soutěže Zlatá vařečka, kterou již čtvrtý rok pořádá Střední 

odborné učiliště v Kunicích. 

 Letošním tématem jsme se trochu vrátili v čase: připravovali jsme totiž silvestrovské pohoštění 

– ovocnou bowli a obloženou mísu. Součástí soutěžního zadání bylo i slavnostní prostření 

silvestrovského stolu. Příprava ve škole a tři hodiny usilovné práce při soutěži přinesly úspěch - 

umístili jsme se na třetím místě! 

 

  

 

Fotíme památky 7. 3. 2017 

 

Studenti naší školy se v letošním školním roce zapojují do celostátní soutěže „Mladí fotografují 

památky“, vyhlášené Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Vydali jsme se proto 

s fotoaparáty a mobily do našeho města ulovit co nejlepší snímky, které by mohly v soutěži uspět. 

Zaměřili jsme se hlavně na „speciality“ města Kladna – industriální architekturu. Bývalá 

Vojtěšská huť s historickými vápenkami nám poskytla nejen dostatek zajímavých pohledů na 

slavné dějiny kladenských hutí, ale také seznámení s prací a životem našich prarodičů. Žáci 

prvních ročníků pak pokračovali ještě ke starším dějinám: náměstí s mariánským sloupem a 

barokní kaple v zámku nás dovedly až do doby barokní. 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/5.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/14.jpg
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Gratulujeme žákům k umístění v „užším“ finále (10 nejlepších fotografií) v naší soutěži Mladí 

fotografují památky 2017. 

 

Soutěžíme ve znalostech o kladenském regionu 

 

V pondělí 20. 3. jsme nejen přivítali jaro, ale také jsme v naší škole zahájili soutěžní cyklus pro 

první ročníky. V něm si poměříme své znalosti týkající se našeho okolí a zúročíme tak informace 

získané na exkurzích a školních akcích. Jako první bylo na řadě Kladno. Ve dvaceti soutěžních 

otázkách si sedm družstev ověřilo své znalosti týkající se historie i současnosti našeho města. 

 

      

 

Florbalový turnaj v Libušíně 

 

Ve středu 10. 5. 2017 jsme byli pozváni na florbalový turnaj, který pořádala základní škola v 

Libušíně. Mimo našich a libušínských žáků dorazili také žáci z Ledců. Hrálo se na tři třetiny. V 

každé třetině si zahrál každý s každým a to po 20 minutách. 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/03/1.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/03/3.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/03/20170307_111938.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/03/DSCF7184.jpg
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Přednáška o závislostech 

V pondělí dne 7. 11. u nás na škole proběhla přednáška na téma Závislosti s paní Bc. Petrou  

Cinkovou Dis.. 

 

Přednáška byla vedena na téma Závislost na drogách, alkoholu, tabákových výrobcích, 

počítačích, telefonech, kávě atd.. Obětavě se paní Cinková k problematice drog a závislostí 

často vyjadřuje na školách a je velmi sympatické, že ochotně navštívila i naší školu ve 

Vrapicích, aby zde s vtipem a nadhledem předala žákům své zkušenosti. Bez moralizujícího 

kázání pojmenovala drogová rizika a přiměla posluchače, aby se nejen zamysleli nad 

zákeřností tvrdých drog, ale i návykových látek společností tolerovaných. Živý zájem a 

zvídavé otázky byly svědectvím o tom, že toto téma je u mládeže dost v podvědomí. 

 

  
 

Beseda - kyberšikana a sexting 

 

V pondělí 24. 4. 2017 byla pro žáky uspořádána preventivní beseda na téma kyberšikana a 

sexting. Lektorem byla paní Barbora Kovalová z magistrátu města Kladna. Žákům byly 

poskytnuty informace o problematice, druhy kyberšikany a možné dopady, jakými způsoby 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/4.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/05/7.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/IMG_2329.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/IMG_2331.jpg
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se lze bránit a kam se obrátit o pomoc. Každý žák obdržel informační leták s desaterem obrany 

proti kybergroomingu a sextingu, a s kontakty kde lze hledat pomoc. 

  
 

 

 Vystavujeme na veletrhu celoživotního vzdělávání 18. a 19. 10. 2016 

  

 24. 11. 2016 Den otevřených dveří - Den pro řemeslo 

   

 

 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/kyberšikana.png
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/04/kyberšikana-6.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/7.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/10/51.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/121.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/11/84.jpg


Strana 48 (celkem 66) 

 Mikuláš na Garcu 5. 12. 2016 

 

 Trh odborných dovedností 8. 12. 2016 

  

 Projektový den 22. 12.2016 

  

 

 

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/1.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/61.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/21.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/Hry-10.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2016/12/Hry-4.jpg
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 Den otevřených dveří 12. 1. 2017 

  

 Projektový den 8. 2. 2017 - „OBJEV SVŮJ TALENT“ 

    

 Projektový den 21. 6. 2017  

  

http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/14.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/01/39.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/A.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/B.jpg
http://souvrapice.cz/wp-content/uploads/2017/02/C.jpg
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 Spolupráce školy se zřizovatelem, úřady práce ……. 

- Spolupráce s úřady práce v Kladně, Berouně a Rakovníku probíhala stejně jako v předchozím 

školním roce především formou náborových akcí. Tyto akce umožnily představení výhod 

studia v naší škole, posílení technických oborů, které jsou nejvíce vyhledávanou oblastí na 

trhu práce, péči o děti vyřazené ze vzdělávacího procesu.  

- I v tomto roce se uskutečnila beseda zástupců ÚP s vystupujícími žáky, kde získávají veškeré 

informace o možnostech jejich uplatnění a dále i praktické informace z pohledu evidence 

uchazečů o zaměstnání. 

 

 

 Beseda z ÚP - Projektový den zaměřený na občanskou výchovu. 

  

 

 

 Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol atp. 

- Tradičním i v tomto školním roce se stalo pořádání projektových dnů.  Zaměření projektových 

dnů, především pro dvě cílové skupiny (žáci naší školy a žáci ze základních škol v regionu), 

umožňuje neformálním vzděláváním odbourat negativní vztah ke škole. Naši žáci v těchto 

dnech vystupují samostatně, nebo spolupracují s pedagogickým sborem. Projektové dny, které 

jsou zaměřeny na vystupující žáky ze základních škol plní funkci vzdělávací a motivační 

vzdělávat se v učebních oborech. Prostřednictvím ukázek řemesel naši žáci působí na 

vystupující žáky. Velkým přínosem těchto dnů je vyzkoušení si nových rolí, odbourání stresu 

a minimalizace rizikového chování.  
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16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 

- Dobíhala spolupráce v rámci smlouvy o spolupráci při odborné profesní přípravě mladých 

pracovníků v rámci projektu ESF OPLZZ „Škola druhé šance“ se společností Educa 

International, o.p.s..  

- Jedná se o odbornou profesní přípravu (rekvalifikaci) daných praktikantů formou praktického 

tréninku v naší škole.  

 

17. Výchovné a kariérní poradenství 

Hodnocení výchovného poradenství školní rok 2016/2017 

- Ve školním roce 2016/2017 pracovala druhým rokem ve  funkci výchovné poradkyně  Mgr. 

Alena Topinková.  Po celý školní rok pokračovala ve studiu vzdělávacího kurzu Studium pro 

výchovné poradce pořádaný katedrou psychologie FF UK Praha. 

- Výchovná poradkyně navázala na svou práci v loňském školním roce.  Jako členka výchovná 

komise školy se podílela na řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých 

konkrétních žáků školy, individuálně řešila i další případy. Téměř všechny řešené případy 

přinesly uspokojující výsledky. Spolupráce probíhala i se školním SPC.  Výchovná poradkyně 

se zúčastnila několika seminářů a školení týkajících se zavádění inkluzivního vzdělávání a 

právních otázek školní problematiky -  získané poznatky  jsou ihned využita v praxi. Kromě 

SPC ve škole spolupracovala i s PPP Kladno a SPC při 13. ZŠ Kladno. 

- Výchovná poradkyně spolupracovala s vedením školy na náborové činnosti žáků do prvních 

ročníků; během prvního pololetí uskutečnila řadu náborových akcí v základních a speciálních 

školách v Kladně, Slaném, Kralupech nad Vltavou a v širším regionu. Tyto akce probíhaly ve 

formě konzultací se žáky škol, jako prezentace školy na třídních schůzkách, následné 

rozhovory s rodiči případných zájemců o studium na naší škole, a podobně. Samozřejmostí 

byla i účast na veletrzích vzdělávání ve Zdicích a Rakovníku. Všechny tyto aktivity lze 

hodnotit jako úspěšné. 

- Jako přínos je možno chápat i organizaci aktivit pro žáky v oblasti zvyšování  jejich sociálních 

kompetencí a občanského povědomí a aktivity v oblasti prevence patologických jevů. 

- Plánem výchovného poradenství ve škole je nadále udržovat dobré kontakty se žáky i 

pracovníky školy při řešení jejich školních, pracovních a případně i osobních problémů a také  

- dále rozšiřovat a zefektivňovat náborovou činnost a prezentaci školy na veřejnosti. 
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Minimální preventivní program  

Na tvorbě a realizaci Preventivního programu školy se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Koordinace tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence, 

při tvorbě a vyhodnocování Preventivního programu školy, školní metodik prevence dle potřeby 

spolupracuje s metodikem prevence v PPP Kladno.  

Minimální preventivní program ve škole je realizován v rámci výchovného působení školy na žáky. 

Činnost výchovné poradkyně a školního metodika prevence vychází zejména z Minimálního 

preventivního programu. V rámci tohoto programu byl vytvořen soubor aktivit a činností. Mimo 

pravidelně realizované besedy se jedná zejména o adaptační kurz pro žáky prvního ročníku. Veškeré 

preventivní aktivity během školního roku se samostatně evidují – nabídky akcí, uskutečněné akce, 

vzdělávání, spolupráce s externími odborníky, efektivita jednotlivých akcí.  

Na konci školního roku se zpracovává podklad pro Výroční zprávu školy za uplynulý školní rok.   

 

 

Školní poradenský tým:  

ředitelka školy:        Mgr. Ivana Sedláková 

zástupkyně ředitelky školy TV:    Mgr. Šárka Longauerová 

výchovná poradkyně:      Mgr. Alena Topinková 

školní metodik prevence:    Bc. Jiří Šťastný 

školní psycholog:       Mgr. Katarína Medzihorská 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení: 

Výchovné poradenství a prevence rizikového chování ve škole: 

 Ve škole pracuje jedna výchovná poradkyně, školní metodik prevence a školní 

psycholog.  

 Škola spolupracuje s pracovníky pedagogicko psychologické poradny, střediskem 

výchovné péče a úřadem práce. 

 

 

Činnost výchovné poradkyně ve školním roce 2016/2017: 

 spolupráce s třídními učiteli 
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 spolupráce s rodiči 

 adaptace žáků 1. ročníku v SOU a PrŠ 

 práce s žáky III. ročníku 

 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují  

zvláštní pozornost 

 příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením 

 metodická pomoc při profesionální orientaci žáků 

 spolupráce s úřadem práce v Kladně, Slaném, Kralupy nad Vltavou, Beroun, Rakovník 

 poradenství zákonným zástupcům 

 

Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2016/2017: 

 Koordinace tvorby a kontrola realizace PPŠ školy. 

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního 

chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování. 

 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 

prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a 

etnické odlišnosti 

 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a 

s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími 

zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 Plánování, analýza, koordinace a organizace preventivních akcí pro žáky a studenty. 

 

 

 

Kvalifikace ŠMP 

 školní metodik prevence zahájil kvalifikační studium na podzim v roce 2016, 

předpokládaný konec studia, na jaře v roce 2018 

  účast na semináři školních metodiků prevence (v zastoupení VP) 
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 další vzdělávání podle aktuální nabídky – v listopadu absolvován seminář Národního 

institutu dalšího vzdělávání na téma: Homosexualita ve školním prostředí. 

 

                          

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 SE USKUTEČNILY TYTO AKCE: 

 

1. Seznámení pedagogických pracovníků s metodami a cíli PP ve škole, opakované seznámení 

(první proběhlo v dubnu 2016) s metodikou MŠMT, nabídka možnosti zapůjčení vytištěných 

materiálů a knih z oblasti PP – proběhlo v přípravném týdnu. 

2. Vytvoření ŠPP pro školní rok 2016 – 17, uvedení ŠMP do praxe – proběhlo v průběhu září. 

Školní preventivní program je trvale k dispozici všem pracovníkům školy i rodičům v tištěné 

podobě v kanceláři ŠMP v 1. Patře školy a v elektronické podobě. 

3. Průzkum mezi žáky 1. Ročníků týkající se kouření a konzumace alkoholu a OL – proveden 

ústní formou ŠMP a VP v září 2016. Průzkum ukázal, že hlavním problémem je kouření (cca 3/4 

studentů má zkušenost s alespoň občasným příležitostným kouřením; stejné množství má za sebou 

první zkušenosti s konzumací alkoholu).  

4. Zahájení práce školního parlamentu, volba předsedy a místopředsedy, první schůzka 

s vedením školy, zahájení spolupráce ŠMP s koordinátorkou ŠP Mgr. J. Hykšovou – proběhlo 

v září 2016 

5. Beseda VP se žáky prvních ročníků o omamných látkách – proběhla v říjnu (viz zápis) 

s dobrou odezvou. Žáci i následně o problematice diskutovali, byla jim nabídnuta možnost studia 

příslušné literatury a seznámení s legislativou – k dispozici trvale v učebně č. 1, žáky příležitostně 

využíváno. 

6.  Účast na Česko – slovenské konferenci primární prevence ve dnech 30. 10. A 1. 11. 2016 – 

z důvodů studia ŠMP se konference zúčastnila VP. Výstupy a jejich využití pro PP prevenci ve 

škole prodiskutovány společně. 

7. Spolupráce v oblasti PP s rodiči – zahájena na třídní schůzce v listopadu, přítomným rodičům 

nabídnuty konzultace a pomoc v rámci poradenské činnosti. V 1. Pololetí tuto nabídku nevyužil 

nikdo. 

8. Programy pro žáky v rámci PP – probíhají dle plánu průběžně (viz jednotlivé zápisy). Akcí se 

zúčastňuje průměrně cca 30 žáků, náklady hrazeny školou, v jednom případě (kino) částečně žáky. 

Výstupy PP jsou zapracovány v zápisech z akcí. 

9. Řešení jednotlivých případů žáků – v 1. pololetí řešeno 5 méně významných případů (viz 

zápisy)   
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10.  Šikana – všichni žáci školy byli o problematice poučeni v rámci poučení o školním řádu v TH 

2. Září 2016. Během 1. Pololetí nedošlo ve škole k žádnému případu šikany. 

11. Konzumace alkoholu – během 1. pololetí došlo k jednomu případu konzumace alkoholu  

(případ zletilého žáka J. Šilpocha PROD 2 – před vyučováním vypil láhev piva – případ řešen 

výchovnou komisí a školní psycholožkou v říjnu 2016 – viz zápis). 

12. Konzumace nelegálních OL – v 1. pololetí nebyl řešen žádný případ. 

13. Studium ŠMP v dané oblasti – probíhá průběžně individuálně 

14. Spolupráce ŠMP, VP a školní psycholožky – probíhá uspokojivě průběžně.   

15.    V rámci projektového dne byl realizován praktický blok PP na podporu adekvátní komunikace 

 při vzájemné spolupráci   

16.  Beseda s ŠMP obsahující specifický blok PP na problematiku, rizika a projevy toxické 

 psychózy 

17.   Beseda s odborníkem na problematiku kyberšikany a sextingu. Během besedy se někteří žáci

 za pomoci anonymního dotazníku k sextingu přiznali.                                              

18. Specifická PP v terénu. Spolek Pragulic – poznej Prahu jinak. Zaměřeno na nebezpečí 

 sociálního vyloučení a bezdomovectví. Žáci projevili zvýšený zájem o danou problematiku, 

 zejména pak nad důsledky a realitou života na ulici.      

19.   Nespecifická PP v rámci akce školy. Turistický pochod, sportovní kurz a sportovní utkání ve 

 florbalu, kde naši žáci obsadili první místo. Podpora zdravého využití volného času. 

20.   Specifická PP uskutečněná odborníkem na domácí násilí.     

21.  Beseda s příslušníky Policie ČR realizována nebyla. I přes několikanásobnou urgenci se 

 nepodařilo získat jakékoliv vyjádření ze strany Policie ČR. 

22.  Spolupráce v oblasti PP s rodiči – pokračování na třídních schůzkách v dubnu, přítomným

 rodičům nabídnuty konzultace a pomoc v rámci poradenské činnosti. Ani ve 2. pololetí tuto 

 nabídku nikdo nevyužil. 

23.   Během 2. pololetí byly řešeny 4 případy rizikového chování. Podrobnosti jsou uvedeny 

 v jednotlivých zápisech. 

24.   Konzumace nelegálních OL – ve 2. pololetí nebyl řešen žádný případ. 

25.   Konzumace alkoholu – během 2. pololetí nebyl řešen žádný případ konzumace alkoholu. 

26.   Šikana – během 2. pololetí byly řešeny dva případy lehčí šikany v prvotních stádiích v podobě 

 vyhrožování. Oba případy byly prošetřeny a byla provedena patřičná intervence.  

27.   Spolupráce ŠMP, VP a školní psycholožky – probíhá průběžně 

28.   Studium ŠMP v dané oblasti – nadále probíhá průběžně individuálně. 
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Cíle Preventivního programu školy pro školní rok 2016/2017 byly splněny. Bylo podchyceno a 

vyřešeno několik případů rizikového chování. Byly realizovány akce s obsahem specifické i 

nespecifické primární prevence, kde byli žáci aktivně zapojováni, a měly posílit vůli vyvarovat se 

rizikovému chování, podpořit zdravý životní styl a adekvátní kulturní vyžití. 

 

 

Hodnocení Speciálně pedagogického centra za rok 2016/2017 

Speciálně pedagogické centrum při SOU a PrŠ Kladno Vrapice, působí na škole třetím rokem. Za tu 

dobu prošlo poradnou zhruba 300 dětí a mládeže, část z nich jsou noví klienti a část jsou klienti, kteří 

poradnu navštěvují opakovaně. Největší počet klientů tvoří žáci s mentálním postižením a děti 

s poruchami učení . Většina z nich navštěvuje kladenské základní školy, letos přibylo několik škol 

z okolí Kladna, které se na nás obrátily. Spolupráce se školami v letošním roce prošla proměnou, díky 

novele Školského zákona a vyhláškám, které více kladou důraz na spolupráci škol, respektive 

výchovných poradců, a poradenských pracovníků.   

Změnila se nejen legislativa, ale postupy při vedení dokumentace. Od září 2017 dostává zprávu 

z vyšetření pouze rodič a škole je poradenským zařízením zasláno doporučení, kde se nově používají 

kódy pro znevýhodnění žáka.  Poradenské zařízení je také tím, kdo navrhuje asistenty pedagoga a 

pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovnice Speciálně pedagogického 

centra se musely na nový postup celý předchozí rok vzdělávat, ve školení pokračovaly i v roce 

současném, kdy se nové věci musely doladit. Během roku došlo k poměrně velkému zatížení 

pracovníků SPC, protože spolupráce se školami se velmi rozšířila, každé opatření nutno konzultovat 

se školou a zároveň byl velký nárůst klientů z některých škol. 

 Ve speciálně pedagogickém centru v současné době pracuje jedna psycholožka a jedna speciální 

pedagožka. Kromě psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, Speciálně pedagogické 

centrum nabízí školám pomoc s depistáží dětí s mentálním postižením, pomoc s tvorbou Plánů 

pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů, speciálně pedagogickou a psychologickou 

intervenci ve školách. Klientům nabízí krátkodobá i dlouhodobá sezení, řešení výukových i 

vztahových problémů, problémů v rodině, řešení šikany ad. Pro děti s mentálním postižením nabízí 

centrum arteterapii a muzikoterapii.  

Speciálně pedagogické centrum poskytlo možnost vstupního vyšetření a diagnostiku budoucím 

studentům SOU a PrŠ Kladno Vrapice, ale i dalším studentům, kteří se hlásí na učňovské obory. 

Učiliště od Speciálně pedagogického centra obdržela doporučení ke studiu jednotlivých žáků, dle 

kterých byli tito zařazeni do běžných tříd, nebo do tříd zřízených dle paragrafu 16 Školského zákona. 
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Zároveň proběhla rediagnostika všech žáků s mentálním postižením, kterým končila platnost 

vyšetření. 

Zaměstnanci SPC se pravidelně účastní setkání speciálních pedagogů, setkání psychologů, školení a 

konferencí, které souvisí se zavedením nového školského zákona a vyhlášek do praxe. Spolupracují 

s metodiky Středočeského kraje a dalšími poradnami v okolí Kladna.  V letošním roce by poradna 

ráda rozšířila své služby o diagnostiku žáků s poruchami autistického spektra.  

 

 

Roční hodnocení ŠPP za školní rok 2016/2017 

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační 

služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Zajišťuje poskytování a koordinaci 

preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje 

s vedením školy, s pedagogy a se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). 

 Školní poradenský tým:  

výchovná poradkyně:     Mgr. Alena Topinková 

školní metodik prevence:   Bc. Jiří Šťastný 

školní psycholog:      Mgr. Katarína Medzihorská 

 

Činnost výchovné poradkyně ve školním roce 2016/2017: 

 

 spolupráce s třídními učiteli 

 spolupráce s rodiči 

 adaptace žáků 1. ročníku v OU a PrŠ 

 práce s žáky III. Ročníku 

 vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují  

               zvláštní pozornost 

 příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením 

 metodická pomoc při profesionální orientaci žáků 

 spolupráce s úřadem práce v Kladně, Slaném, Kralupy nad Vltavou, Beroun, Rakovník 

 poradenství zákonným zástupcům 

 

Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2016/2017: 

 

 Koordinace tvorby a kontrola realizace PPŠ školy. 

 Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, 

závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního 

chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování. 

 Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků 

do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je 
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prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a 

etnické odlišnosti 

 Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci 

problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a 

s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími 

zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního 

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 Plánování, analýza, koordinace a organizace preventivních akcí pro žáky a studenty. 

 

 

Činnost školního psychologa ve školním roce 2016/2017: 

 

 depistáž specifických poruch učení, diagnostika při výukových potížích žáků 

 zjišťování sociálního klimatu ve třídách 

 individuální práce s žáky při jejich osobních problémech (konzultace) 

 krizová intervence pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky 

 práce se třídami (preventivní činnosti, podpora zlepšení třídních kolektivů, vzájemných vztahů a 

chování) 

 prevence školního neúspěchu u žáků 

 kariérové poradenství 

 individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání  

 konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných potížích dětí 

 spolupráce se školními poradenskými zařízeními (SPC, PPP), zdravotnickými a jinými zařízeními, 

OSPOD, krizové centrum Kladno 

 vedení dokumentace z konzultací a ze skupinové práce s třídami 

 konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a intervenční činnosti  

 

 

Reprezentace školy 

 

Veškeré akce, které se pořádaly a pořádají v naší škole, mají mít co nejlepší a největší pozitivní vliv 

na žáky naší školy a tím pomoci k odbourávání negativních podnětů, které je mohou ovlivnit 

v běžném životě mezi jejich vrstevníky i mezi prostředím kde vyrůstají. Chceme co nejvíce naše žáky 

zapojit do sportování a jiných zájmových činností, které naše škola pro žáky připravuje a poskytuje 

bezplatně.  
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18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. 

o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

 

- Ve školním roce 2016/2017 byla ve dnech 6. – 9. února 2017 provedena kontrolní  činnost 

Českou školní inspekcí. Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování  

informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol zapsaných do školského rejstříku. Hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných ŠVP; zjišťování a hodnocení a  

naplnění ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy  dle 

§ 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

- Závěrem  inspekční zprávy  bylo hodnocení vývoje, silné stránky, slabé stránky  a doporučení.  

Hodnocení vývoje:   od předešlé inspekční činnosti  došlo k výraznému zlepšení  

   materiálních podmínek pro výuku. O polovinu se snížil počet žáků, 

   předčasně ukončujících  vzdělávání. Výrazně se zlepšila odborná  

   kvalifikovanost pedagogických pracovníků. 

Silné stránky: absolventi školy jsou úspěšní na trhu práce. Návratnost mladých lidí, 

   kteří  odešli ze vzdělávacího procesu, zpět do vzdělávání. Příkladná 

   spolupráce se sociálními partnery i  zahraničními subjekty. Zlepšování 

   kvality vzdělávání získáváním nadnormativních finančních zdrojů. 

Slabé stránky:  realizování předmětu Tělesná výchova  ve vlastní menší tělocvičně, 

   která však neumožňuje naplňování všech vzdělávacích témat daných 

   ŠVP. Výuka TV řešena pronájmem vyhovující tělocvičny, kde jsou  

   přesuny žáků zejména z hlediska časové ztráty problematické. 

Doporučení :  pro zlepšení činnosti školy zařadit předměty speciálně pedagogické 

   péče. 

 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 

souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb dle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Kontrola dodržování 

právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a 

s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby vykonávané podle § 174 

odst. 2 písm. d)  školského zákona. Kontrola byla vykonána ve střední škole a školní jídelně. 
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Kontrolou vybraných ustanovení  školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, vztahujících  se k poskytování vzdělávání nebylo zjištěno porušení  

vybraného právního předpisu. 

Pouze v případě dodržování § 21 odst. 1  písm. f) a odst.  2 školského zákona. Školní řád 

platný k termínu kontroly chybně informoval o počtu komisionálních zkoušek konaných 

žákem v jednom dni. Informace, že žák může konat v jednom dni nejvýše dvě komisionální 

zkoušky je v rozporu s § 6 odst. 2 vyhl. č. 13/2005 b., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři. 

 Dodržování právních předpisů v oblasti  školního stravování – kontrolou výživových 

norem bylo zjištěno, že nebyla splněna platná měsíční spotřeba na strávníka  a den v komoditě 

ovoce. U ostatních právních předpisů  nedošlo k porušení.  

 

19. Další činnost školy 

 

 Školská rada  

- Školská rada se schází pravidelně dvakrát ročně a řeší problematiku školy.  

- Hlavními body jednání v měsíci říjnu bylo projednání výroční zprávy a související 

dokumenty.  Závěrem jednání školská rada schválila výroční zprávu, organizační zabezpečení  

šk. r. 2016/2017, školní řád, ŠVP.  

- Předmětem jednání v měsíci březnu byla zpráva o hospodaření roku 2016 a aktualizovaný  

školní řád.  K  personálním změnám ohledně členství zákonných zástupců žáků, absolventů 

nedošlo.  

 

Školní parlament 

- Školní parlament se skládá z volených zástupců každé třídy, dvou zástupců pedagogického 

sboru a zástupců vedení školy. Předsedou parlamentu je vždy zástupce žáků a řídí průběh 

jednání. Schůzky školního parlamentu probíhají pravidelně, dle stanov školního parlamentu 

minimálně jedenkrát za tři měsíce a konají se v prostorách konzultačního střediska.  Žáci se 

pravidelně seznamovali s jednotlivými akcemi, které škola uspořádala. Žáci během školního 

parlamentu vznášeli své připomínky a návrhy, které byly řešeny s vedením školy a následně 

s pedagogickým sborem.  

- Školní parlament rozvíjí své aktivity s touto hlavní náplní činnosti: 

- být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné   

  vazby 
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- předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního  

  majetku atd. 

- předcházet, řešit a dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování  

  čistoty a pořádku 

- připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména  

  kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování 

- pomáhat organizovat chod školy a vytvořit příjemné klima škol 

- zlepšit postoje každého žáka ke školní práci a umožnit žákům uplatnit své  

  dovednosti, schopnosti a získat nové zkušenosti 

 

 

 

 

20.  Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

 

I.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje 

o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2016 (k 31.12.) Za 1.pol.roku 2017 (k 

30.06.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 29.961 2.538 15.845 955 

2. Výnosy celkem 29.982 2.894 16.431 1.620 

z toho Příspěvky a dotace na 

provoz 

28.551 0 15.566 0 

Ostatní výnosy 1.429 2.894 856 1.620 

3. Hospodářský výsledek 

před zdaněním 

21 356 586 665 

 

 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

 

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 

 

 

Za rok 2016 

(k 31.12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 

 

 

2. Přijeté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů 

z pronájmu) celkem (INV) 

350 

3. 

 

z toho 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV) 

 

přímé vzdělávací výdaje celkem ( UZ 33 533) 23.293 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 17.585 
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Ostatní  celkem (vypsat všechny – např. UZ 33 163, 33 005…)       

                  Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) 336 

 Vybavení SPC odbornými nástroji (ÚZ 33040) 4 

                   Zvýšení platů pracovníků RgŠ (ÚZ 33052) 460 

4. 

 

z toho 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

kraje celkem  (NIV) 

 

běžné provozní výdaje celkem ( UZ 000) 3.299 

Ostatní účelové výdaje celkem (vypsat všechny – např. UZ 001, 

002, 003…) ÚZ 007 – Nájemné 
675 

ÚZ 003 – mezinárodní spolupráce 6 

ÚZ 004 – stipendia 289 

5. 

 

 

Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 

EHS/Norsko atd.) 

1.332 

 

 

Komentář k ekonomické části výroční zprávy 

 

Zhodnocení hospodaření  k 31.12.2016 v  Kč 

 

V roce 2016 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem ve výši 356.190,73Kč 

(hlavní činnost 20.579,37Kč a z DČ 335.611,36Kč) a to hlavně díky doplňkové činnosti z oboru 

kuchařské práce. Nadále připravujeme obědy pro klienty Střediska komplexní péče Fontána a také 

dále spolupracujeme s úřadem MŠMT a Krajském úřadě, pro které připravujeme rautová občerstvení. 

Časově jsme rozlišili náklady a výnosy vztahující se k novému roku, aby nedošlo ke zkreslení 

HV. 

V roce 2016 jsme byli nuceni zažádat zřizovatele o investiční finanční prostředky na nákup 

nového 9-ti místného automobilu Citroen Jumper. Krajský úřad Středočeského kraje se na nákupu 

podílel částkou 350.000,-Kč a částku 309.450,-Kč použila naše organizace z fondu investic.  Ve výše 

uvedeném roce bylo firmou Auto Schwab auto předáno a zařazeno do užívání.  

Další částkou, o kterou jsme zažádali, byla částka ve výši 6.000,-Kč v rámci ÚZ 003 – 

Mezinárodní spolupráce. Vše bylo využito na částečné pokrytí cestovních nákladů na vycestování 

skupiny žáků a dvou doprovodných pedagogů. Zahraniční cesta se konala v říjnu sledovaného roku 

a cílem tohoto projektu bylo především mezinárodní setkání a vzájemná výměna zkušeností 

mládežníků v praxi. 

Sdružení SRDPŠ na škole nadále dobře fungovalo a vyplňovalo volnočasové aktivity našich 

žáků. 

 

Naše organizace dále velice dobře realizuje projekty v rámci Programu Erasmus+: 

Projekt „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ 
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Celkový rozpočet tohoto projektu je 10.935,-EUR a grant bude poskytnut formou 

jednotkových příspěvků a náhrad způsobilých skutečně vynaložených nákladů v souladu 

s ustanoveními. Realizace projektu je od 01.06.2015 do 31.05.2017. Klíčovou aktivitou projektu je 

vzdělávací mobilita jednotlivců. V rámci tohoto projektu vycestovali pedagogičtí pracovníci na 

zahraniční stáž. 

 

Projekt „Vzděláváme se pro lepší budoucnost – praxe žáků SOU a PrŠ v zahraničí 

Celkový rozpočet tohoto projektu je 78.474,-EUR a grant bude poskytnut formou 

jednotkových příspěvků a náhrad způsobilých skutečně vynaložených nákladů v souladu 

s ustanoveními. Realizace projektu je na dobu 17 měsíců od 01.08.2016 do 31.12.2017. V rámci 

programu Erasmus+ klíčové akce 1 je vzdělávací mobilita jednotlivců. V rámci tohoto projektu 

žákům poskytneme zahraniční stáž s odbornou praxí, která bude pro jejich budoucí profesní růst 

velice důležitá. V současnosti probíhá plánování stáže se zahraničními firmami v Itálii. 

 

Zhodnocení hospodaření  k 30.6.2017 v Kč 

 

V prvním pololetí roku 2016 jsme celkově hospodařili s kladným hospodářským výsledkem 

1.251.386,39Kč (hlavní činnost 586.411,47, doplňková činnost 664.974,92Kč).  

Doplňkovou činnost vykonáváme v oborech truhlářské práce, zámečnické práce, malířské a 

lakýrnické práce, květinářské a aranžérské práce, zednické práce a kuchařské práce. Zejména poslední 

zmiňovaný obor dělá převážnou část kladného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti. Nadále 

zajišťujeme dodávky obědů pro seniory pro Středisko komplexní sociální péče Fontána, pokračujeme 

v přípravě cateringu pro MŠMT, KÚ a dále se přidaly další společnosti jako např. DofE, Magistrát 

města Kladna a Dům zahraniční spolupráce  se kterým nárazově spolupracujeme i v rámci 

produktivní práce nejčastěji v oboru zahradnické práce.  Tyto aktivity jsou velkým přínosem 

především pro naše žáky, kteří získají mnoho zkušeností v praktickém provozu. 

  

Stále pokračujeme v realizaci projektů Programu Erasmus+  a dále začala realizace projektu 

MPSV „Správná cesta“. 

Projekty Programu Erasmus+: 

 

Projekt „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ 

Celkový rozpočet tohoto projektu je 10.935,-EUR a grant byl poskytnut formou jednotkových 

příspěvků a náhrad způsobilých skutečně vynaložených nákladů v souladu s ustanoveními. Realizace 

projektu je od 01.06.2015 do 31.05.2017. Klíčovou aktivitou projektu byla vzdělávací mobilita 
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jednotlivců. V rámci tohoto projektu vycestovali pedagogičtí pracovníci na zahraniční stáž. Veškeré 

klíčové aktivity tohoto projektu byly splněny. V červnu 2017 jsme podávali Závěrečnou 

monitorovací zprávu a v červenci jsme podávali doplnění. Nyní očekáváme závěrečné zhodnocení a 

vypořádání projektu. 

 

Projekt „Vzděláváme se pro lepší budoucnost – praxe žáků SOU a PrŠ v zahraničí 

Celkový rozpočet tohoto projektu je 78.474,-EUR a grant byl poskytnut formou jednotkových 

příspěvků a náhrad způsobilých skutečně vynaložených nákladů v souladu s ustanoveními. Realizace 

projektu je na dobu 17 měsíců od 01.08.2016 do 31.12.2017. V rámci programu Erasmus+ klíčové 

akce 1 je vzdělávací mobilita jednotlivců. V rámci tohoto projektu žákům poskytneme zahraniční stáž 

s odbornou praxí, která bude pro jejich budoucí profesní růst velice důležitá. V současnosti probíhá 

příprava na další výjezd žáků na zahraniční stáž a výjezd pedagogů na stínování do Itálie. V květnu 

proběhla první zahraniční stáž, která byla pro žáky velice přínosná a úspěšná.  

 

Projekt „Vzdělávání bez hranic – praxe žáků a učitelů SOU a PrŠ Kladno – Vrapice 

v zahraničí“ 

Tento projekt s realizací začal v květnu 2017 a potrvá 2 roky. Maximální výše schválené 

grantové podpory činí 64.490,-EUR. Jeho cílem je zahraniční stáž s odbornou praxí pro obory 

kuchařské práce a pečovatelské služby. 

Nyní se v rámci klíčových aktivit připravuje cesta do Itálie. 

 

Projekt MPSV: 

Projekt „ Správná cesta“ 

Tento projekt začal 01.03.2017 a potrvá do 28.02.2019. Maximální výše celkových 

schválených způsobilých výdajů je 4.582.020,-Kč. 

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci 

ekonomicky neaktivních osob z cílové skupiny - konkrétně 36 účastníků projektu. 

Hlavní cíl projektu bude naplňován prostřednictvím dosahování dílčích cílů, jako je např. 

realizování rekvalifikačních kurzů pro celkem 36 účastníků a zprostředkování zaměstnání pro min. 

30 z nich. 

V současné době proběhly rekvalifikace oboru Výpomoc při přípravě pokrmů a Základní 

kovoobráběčské práce. Nadále se připravujeme na další rekvalifikace a jednání s budoucími 

zaměstnavateli. 
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Celkově se snažíme dodržovat veškeré předpisy a efektivně přerozdělovat svěřené finanční 

prostředky 

 

21. Závěr 

 

Škola  má všechny předpoklady  pro další rozvoj a působení. Školní rok 2016/2017  lze hodnotit 

jako velice úspěšný rok. Škola dosáhla pozitivních hodnocení a navázala řadu kontaktů. 

 

Hlavním posláním školy je bezesporu poskytovat žákům kvalitní vzdělání prostřednictvím 

výchovně vzdělávacího procesu řízeného profesně kompetentními pedagogy, metodami a prostředky, 

které odpovídají současným poznatkům o procesu učení žáků  a požadavkům zaměstnavatelů 

kladeným na jednotlivé profese.  

 

Ve školním roce 2016/2017 pracovaly všechny třídy dle vytvořených ŠVP, které  nabyly 

platnosti ve školním roce 2014/2015.  Koordinátor ŠVP společně s pedagog. pracovníky a 

předmětovými komisemi spolupracují a koordinují soulad s rámcově vzdělávacími programy a 

ověřují si jejich účinnost. ŠVP jsou vypracovány dle školského zákona a v souladu se zásadami 

stanovenými v rámcových vzdělávacích programech. 

 

 

Prostorové a materiální podmínky jsou na dobré úrovni, škola je schopna zajistit efektivní 

vyučování. Učebny jsou vybaveny novými trendy. Celkově lze říci, že naše škola je moderním 

vzdělávacím zařízením, které bude i nadále vychovávat absolventy schopné nabízet svá profesní 

uplatnění. 

 

Mezi silnou stránku školy patří také  personální oblast, kde pokračujeme  ve vytváření odborně 

a lidsky kvalitního týmu.  Panuje zde příznivé klima mezi pracovníky, vyučujícími a žáky. Máme 

kvalitní pedagogický sbor. 

 

Nadále budeme podporovat profesní růst všech pedagogických pracovníků a dbát na kvalitní 

práci asistentů pedagoga.  

 

Škola podporuje zdravý vývoj žáků, vypracovává preventivní programy a umožňuje snižovat 

výskyt rizikového chování.  

 

Nadále budeme pořádat další kurzy celoživotního vzdělávání a dílčích kvalifikací. 
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Pro další zkvalitnění výuky a rozvoj materiálních podmínek se budeme nadále zapojovat 

do vyhlašovaných výzev.  

 

Školní rok 2016/2017 lze hodnotit jako velice úspěšný rok.  

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:         9. září 2017       

Datum projednání v školské radě:    12. října 2017 
Čj.:1304/2017/Zal/SOVKL   

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy: 

 

 

 

 


