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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  

   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).  

Další 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. 
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- Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním 

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

zkvalitňování jejich postavení na trhu práce. Snaží se o   rozvoj osobnosti žáků v návaznosti 

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 loňském roce další tři.  Nabídka  se rozšířila o žádanou dřevařskou profesi. Můžeme říci, že 

udělené autorizace,   různorodost  jejich zaměření,   jsou  přínosem pro  nové uchazeče. 

 

 

 

 

Skladba oborů vzdělání 
 

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 

 

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

 

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

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. 



Strana 6 (celkem 43) 

 

- 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 

- I ve školním roce 2017/2018 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 jsou  rozšířeny o udržitelný rozvoj EVVO. 

 

 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 
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- 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 první vyučování v naší školní budově  začalo dne 10. dubna 1859. 

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. 2017) 

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 642 185 185 34,38 5,38 

Praktická škola 110026675 51 12 12 3 4 

 

 

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

 (k 30. 9. 2017)  

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 500 119 38 1,0 

 

Ve školní jídelně byla prováděna doplňková činnost pro 225 strávníků a zajišťovalo ji 5 zaměstnanců. 

Celkový počet strávníků se pohyboval v průměru kolem  250. 

 

 

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 
 

 
I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání (k 30. 9. 2017 

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 37 3 12,33 

41-52-E/01 Zahradnické práce 29 2,5 11,6 

66-51-E/01 Prodavačské práce 9 1,5 6 

36-67-E/01 Zednické práce 22 2 11 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 30 3 10 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 18 1,5 12 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně mont. práce 34 3 11,33 

23-51-E/01 Strojírenské práce 6 0,5 3 

SOU  cekem 185 15 12,33 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání     

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 12 2 6 

PrŠ celkem 12 2 6 

CELKEM 197 17 11,59 
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Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018 zůstala beze změny.  Návštěvy žáků základních 

škol v rámci  Dnů otevřených dveří  a dalších ukázkových dnů nám potvrdily, že skladba  oborů 

vyhovuje  požadavkům  žáků, je  dostatečná a zájem  o jednotlivé obory  byl vyrovnaný. Nadále žáci 

upřednostňují obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Z dvouletých oborů  

je na popředí zájmu Praktická škola, ostatní 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. Počet žáků a počet tříd jednotlivých oborů vzdělání 

nám pro každý školní rok schvaluje Krajský úřad Středočeského kraje. 

 
 

 

 Žáci přijatí ke studiu v průběhu školního roku 2017/2018 

 

- V průběhu školního roku 2017/2018  do denní formy vzdělávání nastoupilo a přestoupilo 

do prvních ročníků různých oborů celkem 11 žáků, do  druhého ročníku žáci 3. 

- 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   navštěvoval  1 žák  

 ISŠ Slaný      navštěvoval  1 žák 

 SOŠ a SOU Kladno, Dubská   navštěvovali  2 žáci 

 SŠ služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 184 navštěvoval  1 žák 

 SOŠ Vlašim     navštěvoval   1 žák 

 SOU Beroun, Hlinky    navštěvoval  1 žák 

 SOU Kralupy n/Vlt., Cesta brigádníků navštěvoval  1 žák 

 

 

 Cizí státní příslušníci 

- Ve sledovaném školním roce navštěvovali naši školu dva žáci  - cizinci s trvalým pobytem. 

  

 Dojíždění z jiných krajů 

- Ve školním roce  2017/2018  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 56 X 

Sluchové postižení 0 X 

Zrakové postižení 1 X 

Vady řeči 2 X 

Tělesné postižení 0 X 

Souběžné postižení více vadami 20 X 

Vývojové poruchy učení a chování 57 X 

Autismus 3 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 2018/2019  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 – 23. dubna 2018 

K prvnímu kolu výběrového řízení bylo přihlášeno 48 uchazečů, z nichž přijato ke studiu bylo 47.  

Pro  nesplnění požadovaných kritérií nebyl přijat  jeden žák.  Ze zbývajícího počtu 47 odevzdalo 

zápisové lístky 42 žáků.  Tři  žáci měli  dle pořadí zájmu na prvním místě jinou střední školu, na které 

také odevzdali zápisové lístky.  Dva žáci   zápisové lístky  ve lhůtě do 10 dnů od oznámení výsledků  

neodevzdali. 

Výsledky přijímacích pohovorů byly oznámeny prostřednictvím webových stránek školy dne 23. 

dubna 2018. Zápisový lístek měli žáci možnost uplatnit do 9. května 2018. Rozhodnutí o nepřijetí 

byla uchazečům ve správním řízení odeslána dne 23. dubna 2018. 

 

2. kolo přijímacích pohovorů – 14. května 2018 

Ve druhém kole přijímacích pohovorů bylo na základě přihlášky ke studiu projednáno 27 uchazečů. 

Na základě splnění požadovaných kritérií bylo přijato 26 žáků, z tohoto počtu  24 žáků zápisový lístek 

odevzdalo, 2 žáci  jej uplatnili  na  střední škole, kterou měli  dle pořadí zájmu na prvním místě. 

Výsledky  byly oznámeny prostřednictvím webových stránek 15. května 2018. Rozhodnutí o nepřijetí 

bylo písemně oznámeno 1 žákovi. 

 

3. kolo přijímacích  pohovorů – 26. června 2018 

Pro třetí kolo bylo zaregistrováno 5 přihlášek. Všichni žáci byli ke vzdělávání přijati a svůj zájem 

o studium na naší škole potvrdili odevzdáním zápisových lístků.  
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4. kolo přijímacích pohovorů – 29. srpna 2018 

V posledním týdnu letních prázdnin zbývalo projednat 4 uchazeče o studium na naší škole.   

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání  bylo vydáno všem účastníkům čtvrtého kola. 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. 

 

I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání na SŠ pro školní rok 2018/2019 – podle oborů vzdělání  

(k 1. 9. 2018) 

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 12 10 4 4 0 0 1 

41-52-E/01 Zahradnické práce 7 6 2 2 0 0 1 

36-67-E/01 Zednické práce 4 3 2 2 0 0 1 

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně mont.pr. 8 7 3 3 0 0 1 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 5 5 5 5 0 0 1 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 4 4 3 3 0 0 1 

66-51-E/01 Prodavačské práce 3 2 6 6 0 0 0 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání  43 37 25 25 0 0 6 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 5 5 8 8 0 0 1 

Celkem 48 42 33 33 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. 2018 

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

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 

Žáci celkem   153 

Prospěli s vyznamenáním 21 

Prospěli 98 

Neprospěli 34 

- z toho opakující ročník 17 

Průměrný prospěch žáků 1,98 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 128/29 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 

Žáci celkem  12 

Prospěli s vyznamenáním 1 

Prospěli 10 
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Neprospěli 1 

- z toho opakující ročník 1 

Průměrný prospěch žáků 2,4 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 54 

 

 hodnocení žáků – opravné a komisionální  zkoušky 

 

1. ročník – neklasifikováno 16 žáků 

- z toho obory:   

zahradník 4 žáci    neprospěch    2 prospěli, 2 opakují 

truhlář  1 žák   neprospěch    opakuje 

zdravotnice 4 žákyně  neprospěch    1 prospěla, 3 opakují 

kuchař  3 žáci   neprospěch    2 opakují 

elektrikář 1 žák   neprospěch    prospěl 

zedník  1 žák   nemoc     opakuje 

PrŠ  2 žáci   absence, neprospěch   1 žák opakuje 

 

2. ročník – neklasifikováno 6 žáků 

 - z toho obory:   

truhlář  3 žáci   neprospěch     prospěli 

zedník  1 žák   neprospěch    prospěl 

elektrikář 1 žák   neprospěch    prospěl 

zámečník 1 žák   neprospěch    prospěl 

 

3. ročník – neklasifikováno  7 žáků 

  - z toho obory:   

kuchař  2 žáci   neprospěch    1 žákyně opakuje  

zdravotnice 3 žákyně  neprospěch     opakují 

zahradnice 1 žákyně  neprospěch    opakuje 

prodavačky 1 žákyně  z důvodu absence   neprospěla 

 

 

 

 

 

 



Strana 14 (celkem 43) 

 

 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):     

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 8   0 

41-52-E/01   Zahradnické práce 3   0 

66-51-E/01  Prodavačské práce 3   0 

75-41-E/01   Pečovatelské služby 8   2 

36-67-E/01   Zednické práce 2   0 

26-51-E/01   Elektrotechnické a strojně     

                     montážní práce 
6 0 6 1 

Celkem 30 6 23 3 

 

Z celkového počtu žáků třetích ročníků nekonalo závěrečné zkoušky 13 žáků, 4 žáci z nich požádali 

o opakování ročníku – žádosti bylo vyhověno.  Devíti  žákům se nepodařilo uzavřít  ročníkovou 

klasifikaci. Žáci  mají  proto možnost opravných zkoušek  v měsíci srpnu. V případě úspěšné  

ročníkové klasifikace  vykonají  tito žáci   závěrečné zkoušky  v měsíci září.  

Tři žáci, konající závěrečné zkoušky neprospěli z písemné části. 

 

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 

66-51-E/01   Prodavačské práce     PRD 
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Kód a název oboru 

Žáci/studenti 

konající zkoušky 

celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Závěrečná zkouška (s výučním listem):     

65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby 8 1 7 0 

41-52-E/01   Zahradnické práce 3 1 2 0 

66-51-E/01  Prodavačské práce 4 0 3 1 

75-41-E/01   Pečovatelské služby 8 2 4 2 

36-67-E/01   Zednické práce 3 0 2 1 

26-51-E/01   Elektrotechnické a strojně     

                     montážní práce 
6 0 5 1 

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá  9 0 9 0 

Celkem 41 4 32 5 

Z celkového počtu žáků třetích ročníků nekonalo závěrečné zkoušky 6 žáků, 2 žáci z nich požádali 

o opakování ročníku – žádosti bylo vyhověno.  Zbývajícím 4 žákům se nepodařilo uzavřít  ročníkovou 

klasifikaci. Žáci  mají možnost opravných zkoušek  v měsíci srpnu. V případě úspěšné klasifikace 

mohou  tito žáci konat  závěrečné zkoušky 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 11.6. 12.–13.6. 20.6. 

ZED 11.6. 12.–14.6. 21.6. 

MAL 11.6. 6. – 8.6. 16.6. 

ZHR 11.6. 12.6.  19.6. 

ZDR 11.6. 12.-13.6. 20.6. 

KUC 11.6. 12.6. 21.6. 

PRD 11.6. 12.6. 21.6. 

PrŠ nekoná  14.6. 21.6. 
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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 viz. tabulka výše. 

 

Ústní část ZZ se konala ve škole ve Vrapicích ve dnech 19. - 21. 6. 2018. 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.   

Výkon našich žáků byl velmi dobrý, ale stále nacházíme oblasti na kterých je potřeba zapracovat. 

Více nežli v minulých letech dbáme na možnost individuální přípravy pomocí elearningu. 

 

 

 

8. Hodnocení chování žáků/studentů 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2018) 

Druh/typ školy 
Počet žáků/studentů – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Střední odborné učiliště 90 3 9 

Praktická škola 12 0 0 

 

V průběhu roku 2017/2018 bylo 5 žáků podmíněně vyloučeno ze školy pro opakované, zaviněné 

porušení povinností stanovených školním řádem a byla jim stanovena zkušební doba.  Důvody pro 
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podmíněná vyloučení ze školy byly porušení školního řádu, porušování pravidel slušného chování 

v jednání s pedagog. pracovníky a spolužáky, neomluvená absence.   Jeden žák se ve zkušební době 

dopustil dalšího závažného porušení školního řádu, a proto byl ze školy vyloučen. 

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 

 

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   2 žáci 

 b)  ukončení na základě vlastní žádosti  2 žáci 

 c)  na základě absence – ukončení v souladu 

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

   školský zákon     5 žáků 

 -    žáci 2. ročníků:  

 a)  na základě přerušení studia   1 žák 

 b)  ukončení na základě vlastní žádosti  9 žáků 

 c)  na základě absence – ukončení v souladu 

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

   školský zákon     6 žáků 
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 d)  vyloučení ze školy    1 žák 

 

- žáci 1. ročníků:  

a) na základě přerušení studia   1 žák 

b) ukončení na základě vlastní žádosti  19 žáků 

 c)  na základě absence – ukončení v souladu 

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

   školský zákon     4 žáci 

        d)  na základě přestupu na jinou školu   3 žáci 

  

 

 

 

10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 

Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2018) 

Kód a název oboru 
Počet absolventů  

– škol. rok 2016/2017 

Z nich počet 

nezaměstnaných 

– duben 2018 

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

41-52-E/01   Zahradnické práce 4 1 

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

66-51-E/01   Prodavačské práce 3 0 

75-41-E/01   Pečovatelské služby 4 0 

36-67-E/01   Zednické práce 2 0 

26-51-E/01   Elektrotechnické a strojně montážní          

práce 
6 1 

Celkem 29 2 

 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole 

I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2017) 

Jazyk 
Počet žáků 

/studentů 
Počet skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

AJ 90 9 5 18 11,5 

 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2017) 

Jazyk 
Počet učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

AJ 2 0 0 2 - 
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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.  

- Ve 4 třídách se nachází interaktivní tabule. 

- Ve 2 třídách se nachází 5-6 počítačů, na kterých probíhá výuka i v jiných předmětech 

kromě informatiky. 

- Všichni pedagogové mají k dispozici pracovní notebook. 

- 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. 

- Již od roku 2015 škola přešla na plně online systém bakaláři, modul třídní kniha, ve které 

se nachází zápis jak pro teoretické vyučování tak i pro praktické vyučování. 

 

 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, autocad, 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. 
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- Pedagogičtí pracovníci se účastní 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. 2017) 

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  

50/48,56 11/11,43 39/35,71 39/0 25,93 5,52 

 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2017) 

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 8 8 13 7 6 48 

z toho žen 1 7 5 9 2 2 24 

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2017) 

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání  

vysokoškolské 

- magisterské a vyšší 

vysokoškolské 

 - bakalářské 
vyšší odborné střední základní 

16 2 15 6 0 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2017) 

Počet ped. pracovníků s praxí 

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

15 7 9 4 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 
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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. 2017) 

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 

 

 

 

 Personální změny ve školním roce 

- Na praktickém vyučování ukončila pracovní poměr  s koncem kalendářního roku jedna učitelka 

odborného výcviku. Na částečný úvazek byl přijat jeden učitel odborného výcviku. Další výrazné 

změny na tomto úseku nebyly zaznamenány. Teoretické i praktické vyučování bylo posíleno  

asistenty pedagoga. Nově na tuto funkci  nastoupili 3 zaměstnanci, 3 zaměstnankyně  vypomáhaly 

půleným úvazkem a  u 2 zaměstnankyň došlo ke změně funkce.  

Na úseku  SPC byl na základě ukončení pracovního poměru  psychologa řešen nástup nového 

zaměstnance.  

Na  provozní úsek nastoupili s koncem školního roku 4 zaměstnanci, kteří mají pracovní poměr 

uzavřen na dobu určitou. Tři mají plný úvazek, jeden zaměstnanec úvazek 0,5. 
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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, absolvent bakalářského studia a Specializace v pedagogice – 

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na Českém vysokém učení 

technickém v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií, pokračuje v magisterském studiu. 

 

- 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. 

 

 

 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  školení vedoucích zaměstnanců v oboru 

požární ochrany a BOZP. Studium v oblasti ped. věd pro učitele. 

- Ředitelka školy se  v rámci projektu   „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání“ účastnila 

zahraničních aktivit. Dále absolvovala seminář ke způsobu vykazování údajů a 

podpůrných opatření a program školská legislativa pro školská poradenská zařízení. 

- 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 

19.562,- Kč. 
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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  21.459,- 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. 

 

 

 

 

 

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Zájmová činnost organizovaná školou 

DOFE 
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Vodácký kurz 

  

 

Zimní pobyt 

  

 

Výlet za památkami Prahy 
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Mléko do škol 

 

  

 

 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 
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 „Slovní zásoba jako nedílná součást života“   

 

„Modernizace vzdělávání – šance lepšího pracovního uplatnění“  

 

„Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů 

 

 „Podpora rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti 

 

„ Podpora čtenářství a jazykové vybavenosti na SOU“ 

 

 „Podpora čtenářství a jazykové vybavenosti na SOU“  

 

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

jejich udržitelnosti. 

 

 

 

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

Projekt „Inovace a rozvoj odborného vzdělávání 

 

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

 

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

 v zahraničí“ 

 

Projekt MPSV: 

Projekt „ Správná cesta“ 

Během roku 2017 a roku 2018 úspěšně proběhli všechny plánované rekvalifikace a 30 

 účastníkům jsme zprostředkovali zaměstnání.  

 

Projekt OP VVV 

Projekt „Zažít úspěch“ 

Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Projekt „Šablony SOU a PrŠ Kladno – Vrapice“ 
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 Účast žáků ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích 

 

Ocenění DOFE 

  

 

Soutěž v deskových společenských hrách 

  

 

Sportovní soutěž Painbool 

  

Soutěž zlatá vařečka 
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 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.  

Projektové dny pro veřejnost 
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Projektové dny našich žáků 
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Školní akce  

Výprava za svatým Václavem na Budeč – září 2017 

 

  
 

 
Návštěva muzea 

 

  
 

 

 

 

 

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.  
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17. Výchovné a kariérní poradenství 

- Ve školním roce 2017/2018 pracovala třetím rokem ve funkci výchovné poradkyně  Mgr. 

Alena Topinková.  V tomto školním roce dokončila studium 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. 

 

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.  
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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:    Mgr. Jiří Šťastný 

školní psycholog:       Mgr et Mgr. Jan Vaněk 

 

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 2017/2018: 

 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 2017/2018: 

 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. 
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 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 absolvoval specializační studium pro školní metodiky prevence. 

Rozsah kurzu – 250 hodin. Kurz byl realizován od roku 2016 do roku 2018 

v PREV – CENTRUM z.ú. Praha. 

 další vzdělávání podle aktuální nabídky – v listopadu 2017 absolvován seminář Národního 

institutu dalšího vzdělávání na téma: Homosexualita ve školním prostředí 

 

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 SE USKUTEČNILY TYTO AKCE: 

 

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

(první proběhlo v dubnu 2017) s metodikou MŠMT, nabídka možnosti zapůjčení vytištěných 

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

2. Vytvoření ŠPP pro školní rok 2017 – 18, 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 2017. 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 2017 

5. Žákům byla nabídnuta možnost studia literatury – k dispozici je trvale v učebně č. 1, žáky 

příležitostně využíváno. 

6.  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. 

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

zúčastňuje průměrně cca 30 žáků, náklady hrazeny školou. Výstupy PP jsou zapracovány 

v zápisech z akcí. 

8. Blok PP na téma gambling – rizika a následky 

9. Nespecifická PP vodácký kurz – zdravé využití volného času, získání osobních zkušeností 

v neobvyklých situacích. 

10. Komponovaný preventivní program SAMI – zaměřený na poruchy příjmu potravy 

11. Program PP na téma poruchy příjmu potravy – navázání na komponovaný preventivní 

program SAMI 

12. Program PP na téma návykové látky – uvědomění si a prožití pocitu nesvobody 

13. Blok PP rizikové sexuální chování – způsoby nákazy virem HIV 

14. Nespecifická PP Sládečkovo muzeum Kladno – podpora duchovních a historických hodnot. 

15. Řešení jednotlivých případů žáků – v 1. pololetí řešen 1 případ šikany (viz zápis)   
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16.  Šikana, návykové látky – všichni žáci školy byli o problematice poučeni v rámci poučení o 

školním řádu v TH 5. září 2017. Během 1. pololetí došlo ve škole k jednomu případu šikany, 

který byl okamžitě intervenován. (viz zápis z výchovné komise) 

17. Konzumace alkoholu – během 1. Pololetí nedošlo k žádné konzumaci alkoholu žákem ve 

škole. 

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

19. Studium ŠMP v dané oblasti - probíhá průběžně individuálně dle metodických materiálů na 

www.adiktologie.cz. www.prevence-praha.cz Studium pro ŠMP pokračuje. Předpokládané 

ukončení kurzu: červen 2018 

20. Spolupráce ŠMP, VP a školní psycholožky/ psychologa – probíhá uspokojivě průběžně. 

21. Dvě žákyně získaly prestižní bronzové ocenění preventivního mezinárodního programu 

 DofE. 

22. PP beseda s odborníkem – virus HIV 

23. specifická PP program ABSOLVENT – rizika spojená s prvními kroky na trhu práce 

24. Blok PP komunikace při spolupráci – význam adekvátní komunikace při řešení společného 

 úkolu 

25. PP beseda s odborníkem na téma drogy – užívání drog a „cesta zpět“ 

26. PP beseda s odborníkem – Kyberšikana 

27. Blok PP masová média – utvoření si vlastního názoru na problematiku 

28. Blok PP bezpečnost – předcházení úrazům a první pomoc 

29. nespecifická PP turistický pochod – podpora zdravého životního stylu 

30. Nespecifická PP za pražskými památkami – podpora vlastenectví a kulturních hodnot 

31. 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. 

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

 v jednotlivých zápisech z výchovných komisí. 

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 šikany. Jeden v prvotních stádiích 

 v podobě vyhrožování. Druhý v podobě kyberšikany. Oba případy byly prošetřeny a byla 

 provedena patřičná intervence.  

27. Spolupráce ŠMP, VP a školního psychologa – probíhá průběžně 

28. Studium ŠMP v dané oblasti – nadále probíhá průběžně individuálně. 

 

 

Beseda s pí Babčákovou 

  

http://www.adiktologie.cz/
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Cíle Preventivního programu školy pro školní rok 2017/2018 byly ve své podstatě splněny. Bylo 

podchyceno a vyřešeno několik případů rizikového chování. Byly realizovány akce s obsahem 

specifické i nespecifické primární prevence, kde byli žáci aktivně zapojováni díky čemuž mohli 

prožít zcela nové pocity, které měly posílit vůli vyvarovat se rizikovému chování, podpořit zdravý 

životní styl a adekvátní kulturní vyžití. 

 

 

Hodnocení Speciálně pedagogického centra za rok 2017/2018 

Čtvrtým rokem působí při SOU a PrŠ Kladno Vrapice Speciálně pedagogické centrum. Za poslední 

rok poradna vyšetřila kolem stovky nových klientů, u dalších asi 100 klientů provedla rediagnostiku. 

Do poradny chodí žáci z učiliště na individuální sezení, ale docházejí k nám i žáci z ostatních 

kladenských škol. V neposlední řadě k nám dojíždí i několik rodin z Berouna a okolí na individuální 

sezení s dětmi z PAS. Centrum se zaměřuje především na děti s mentálním postižením ve všech 

stupních a děti s poruchou autistického spektra. Těmto dětem je možné od letošního roku nabídnout 

službu screeningových metod, kterými je možné zajistit včasnou diagnostiku PAS.  

Do SPC přichází rodič zpravidla na doporučení mateřské školy, základní školy nebo dětského lékaře, 

někdy se obrátí o radu přímo rodiče. Po vstupním vyšetření, které je  formou anamnestického 

dotazníku a vyplnění informovaného souhlasu, následují odborná vyšetření. Na nich se podílí 

speciální pedagožka a psycholog. Poté následuje rozhovor s rodiči, vyhotovení doporučení pro školu 

a zpráva pro rodiče. Možná jsou následná setkání formou terapií nebo konzultace v případě potřeby. 

Zároveň probíhají návštěvy speciální pedagožky ve školách, kde zaznamenává obtíže žáků přímo ve 

vyučování, konzultuje s pedagogy možnosti a podpůrná opatření. Některé děti po diagnostice 

docházejí na nápravu poruch, pracuje s nimi speciální pedagožka formou arteterapie a muzikoterapie.  

Část klientů speciálně pedagogického centra je ze středního odborného učiliště. Do tříd dochází 

psycholog i speciální pedagožka na depistáž, provádí ve třídách sociometrii, rozklíčování vztahů a 

formou hry se snaží děti učit sociální dovednosti. Speciální pedagožka formou skupinové práce 

působí ve třídách jako muzikoterapeut a arteterapeut. Žáci si pod jejím vedením upevňují role a své 

postavení ve třídních kolektivech, mají možnost pomocí bubnování na africké bubny uvolnit emoce 

a nashromážděnou energii. Pracuje jak se žáky s poruchami chování, tak se žáky s mentálním 

postižením a dalšími vadami.  

V současné době pracuje na jeden celý úvazek ve Speciálně pedagogickém centru jedna speciální 

pedagožka a na zkrácený úvazek psycholog. Kromě diagnostiky a terapií nabízí centrum pomoc 

s tvorbou Individuálních vzdělávacích plánů, každým rokem je nově vyhodnocuje a úzce 
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spolupracuje s výchovnými poradci na školách. Podílí se na pomoci s výběrem zaměstnání a dalším 

uplatněním studentů na trhu práce.  

V letošním roce proběhla rediagnostika všech žáků, kterým končí platnost doporučení podle staré 

vyhlášky.  

Speciální pedagožka se pravidelně účastnila setkání vedoucích poraden na kraji, konferencí 

souvisejících se změnou vyhlášky, absolvovala školení na screening dětí s PAS, účastnila se 

Tanečního terapeutického semináře pro děti s mentálním postižením. Spolupracuje s metodiky 

Středočeského kraje a poradnami v okolí Kladna. Absolvovala několik školení ohledně změn 

v legislativě GDPR.  

Do budoucna by SPC rádo našlo psychologa na plný úvazek, který má zkušenost s poradenskou 

činností.  

 

 

 

 

 

Roční hodnocení ŠPP za školní rok 2017/2018 

 

Školní poradenské pracoviště tvořili ve školním roce 2018 – 19 školní psycholožka Mgr. 

Katarína Medzihorská, kterou  od 1. 1. 2018 nahradil Mgr. Jan Vaněk, dále školní metodik prevence 

Mgr. Jiří Šťastný a výchovná poradkyně Mgr. Alena Topinková.  

Náplní práce ŠPP byly standartní činnosti, realizované tímto pracovištěm: poskytování 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování 

účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevence školní neúspěšnosti, kariérové poradenství 

spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a 

pozdějšímu profesnímu uplatnění, podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného 

kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, průběžná a dlouhodobá péči o žáky s 

výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání 

kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení, intervence při aktuálních problémech u 

jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých 

forem šikany a diskriminace, průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů 

uskutečňovaných školou, metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně 

pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, koordinace spolupráce a komunikace mezi 

školou a zákonnými zástupci a koordinace spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se 

školskými poradenskými zařízeními. 
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Školní poradenské pracoviště naplňovalo tyto činnosti průběžně po celý školní rok s dobrými 

výsledky. Mgr. Jiří Šťastný dokončil v průběhu školního roku specializační studium pro školní 

metodiky prevence v PREV Centru Praha, Mgr. Alena Topinková uzavřela studia pro výchovné 

poradce na FF UK Praha. Práci a působení ŠPP lze ve školním roce 2017 – 18 kladně. 

  

 

Školní poradenský tým:  

výchovná poradkyně:     Mgr. Alena Topinková 

školní metodik prevence:   Mgr. Jiří Šťastný 

školní psycholog:      Mgr. Katarína Medzihorská, následně Mgr.. Jiří Vaněk 

 

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.  

 

 

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

o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) 

 

- Ve školním roce 2017/2018 -  dne 9.11.2017 proběhla kontrola plnění povinností 

v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.8.2015 do 

31.10.2017. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebyly shledány nedostatky, 

nebyla  ze strany  OSSZ Kladno uložena  opatření k nápravě.  

 

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, personální změny ohledně členství zákonných zástupců žáků, doplnění o novou 

zástupkyní žáků  pí  Romanu Petrovou. 

- .  Závěrem jednání školská rada schválila výroční zprávu, organizační zabezpečení  šk. r. 

2016/2017, školní řád, ŠVP.  
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- Předmětem jednání v měsíci  květnu  bylo jmenování Bc. Zdeňka Syblíka členem školské rady 

s účinností  od 27.3.2018 a zpráva  o hospodaření roku 2017.   Dále byly projednány výsledky 

přijímacích pohovorů, aktivity do konce šk.r. 2017/2018 a předpoklady šk.r. 2018/2019. 

-  

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 

- 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 
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20.  Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

 

I.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje 

o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2017 (k 31.12.) Za 1.pol.roku 2018 (k 

30.06.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 37.258 2.568 21.861 930 

2. Výnosy celkem 37.431 3.111 22.135 1.744 

z toho Příspěvky a dotace na 

provoz 

35.951 0 21.465 0 

Ostatní výnosy 1.480 3.111 670 1.744 

3. Hospodářský výsledek 

před zdaněním 

173 543 274 814 

 

 

 

II. Přijaté příspěvky a dotace 

 

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 

 

 

Za rok 2017 

(k 31.12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 

 

 

2. Přijeté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů 

z pronájmu) celkem (INV) 

190 

3. 

 

z toho 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 

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

27.452 

přímé vzdělávací výdaje celkem ( UZ 33 533) 26.365 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP)  

Ostatní  celkem (vypsat všechny – např. UZ 33 163, 33 005…)       

                  Podpora odborného vzdělávání (ÚZ 33049) 534 

                  Zvýšení platů nepedagogů ZZA 169 

                   Zvýšení platů pracovníků RgŠ (ÚZ 33052) 384 

4. 

 

z toho 

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

kraje celkem  (NIV) 

 

běžné provozní výdaje celkem ( UZ 000) 3.576 

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

002, 003…) ÚZ 007 – Nájemné 
675 

ÚZ 004 – stipendia 335 

5. 

 

 

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

EHS/Norsko atd.) 

5.068 
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Komentář k ekonomické části výroční zprávy 

 

Zhodnocení hospodaření  k 31.12.2017 v  Kč 

 

V roce 2017 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem ve výši 620.036,19Kč 

(hlavní činnost 76.994,69Kč a z DČ 543.041,50Kč) 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, Krajským úřadem a dalšími významnými firmami jako je 

např. Microsoft, NIDV, pro které připravujeme rautová občerstvení. 

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

HV. 

V roce 2017 jsme zažádali zřizovatele o finanční prostředky na výměnu osvětlení ve třídách 

v 1. patře budovy, které nesplňovaly hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Akce proběhla v období 9-12/2017. Dále 

jsme zažádali o finanční prostředky na opravu sociálního zařízení sloužící zaměstnancům a žákům 

školy. Akce probíhala v období 9-12/2017.  

Začátkem března 2018 proběhla v naší organizaci veřejnosprávní kontrola. Předmětem 

kontroly na místě byla následná kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017 s cílem 

zjistit, zda jsou vybrané operace v souladu s právními předpisy a zda splňují kritéria hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti. Při kontrole byly zjištěny určité nedostatky, které jsme bez zbytečného 

odkladu odstranili a nadále se budeme snažit dodržovat veškeré předpisy a efektivně přerozdělovat 

svěřené finanční prostředky.  

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“ 

Tento projekt byl realizován v období od 01.06.2015 do 31.05.2017. Tento projekt byl 

úspěšně zakončen podáním závěrečné monitorovací zprávy. Celkový rozpočet tohoto projektu byl 

10.935,-EUR a grant byl poskytnut formou jednotkových příspěvků a náhrad způsobilých skutečně 

vynaložených nákladů v souladu s ustanoveními. Klíčovou aktivitou projektu byla 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 

Tento projekt byl realizován v období od 01.08.2016 do 31.12.2017. Tento projekt byl 

úspěšně zakončen podáním závěrečné monitorovací zprávy. Celkový rozpočet tohoto projektu byl 
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78.474,-EUR a grant byl poskytnut formou jednotkových příspěvků a náhrad způsobilých skutečně 

vynaložených nákladů v souladu s ustanoveními. V rámci programu Erasmus+ klíčové akce 1 byla 

vzdělávací mobilita jednotlivců. V rámci tohoto projektu byla žákům poskytnuta zahraniční stáž 

s odbornou praxí, která byla pro jejich budoucí profesní růst velice důležitá.  

 

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.  

V rámci klíčových aktivit žáci v červnu vycestovali na odbornou stáž 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. 

Tento cíl bude naplňován prostřednictvím dosahování dílčích cílů, jako je např. realizování 

rekvalifikačních kurzů pro celkem 36 účastníků a zprostředkování zaměstnání pro min. 30 z nich. 

Během roku 2017 a roku 2018 úspěšně proběhli všechny plánované rekvalifikace a 30 

účastníkům jsme zprostředkovali zaměstnání.  

 

Projekt OP VVV 

Projekt „Zažít úspěch“ 

Tento projekt začal s realizací 01.09.2017 a bude pokračovat do 31.08.2020. Celková dotace 

může být poskytnuta až do výše 6.624.637,50Kč. Hlavními cíli projektu je podpora žáků se SVP při 

vstupu na trh práce – zaměřeno na žáky naší školy, dále pak podpora žáků se SVP při vstupu na trh 

práce – zaměřeno na žáky ze ZŠ, Zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou a 

DVPP a osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. V roce 2017 proběhl nákup učebních 

pomůcek, které jsou potřeba při realizaci tzv. dílniček, které navštěvují žáci ZŠ. Začátkem roku 2018 

proběhla zahraniční stáž pro žáky naší školy.  

Nadále budeme plnit klíčové aktivity projektu a dodržovat veškerá pravidla určená ve 

smlouvě. 
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Projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Projekt „Šablony SOU a PrŠ Kladno – Vrapice“ 

Od 01.11.2017 realizujeme projekt „Šablony“, který potrvá 24 měsíců. Celková poskytnutá 

výše způsobilých nákladů je 615.548,-Kč. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora estrakurikulárních aktivit a 

aktivity rozvíjející ICT. 

V rámci jednotlivých aktivit byl na jaře 2018 uskutečněn výjezd pedagogů v rámci osobnostně 

sociálního rozvoje. 

V průběhu realizace budeme plnit jednotlivé aktivity.  

 

21. Závěr 

 

Škola  má všechny předpoklady  pro další rozvoj a působení. Školní rok 2017/2018 hodnotíme   

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

 

Hlavním posláním školy je bezesporu poskytovat žákům kvalitní vzdělání v souladu s údaji ve 

školském rejstříku. Školní vzdělávací programy jsou v souladu se zásadami stanovenými v rámcově 

vzdělávacích programech.  Výchovně vzdělávací proces je řízen profesně kompetentními pedagogy, 

metodami a prostředky, které odpovídají současným poznatkům o procesu učení žáků  a požadavkům 

zaměstnavatelů kladeným na jednotlivé profese.  

 

  Koordinátor ŠVP společně s pedagog. pracovníky a předmětovými komisemi spolupracují a 

koordinují soulad s rámcově vzdělávacími programy a ověřují si jejich účinnost.  

 

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

výskyt rizikového chování. Poradenství je účinné a efektivní, 

 

Nadále budeme pořádat další kurzy celoživotního vzdělávání a dílčích kvalifikací. 

Pro další zkvalitnění výuky a rozvoj materiálních podmínek se budeme nadále zapojovat 

do vyhlašovaných výzev.  

 

Úkoly školního roku 2017/2018 byly splněny, celkově lze tento školní rok hodnotit jako velice 

úspěšný rok.  

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:         10. září 2018       

Datum projednání v školské radě:        12. října 2018 
Čj.:1124/2018/SOVKL   

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy: 

 

 

 

 


