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I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ŠKOLE. 

 

Název školy:  Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

 

Adresa školy:  538 63 Chroustovice, Zámek 1 

 

Charakteristika školy : Odborné učiliště Chroustovice je střední škola připravující pro výkon 

povolání absolventy základních škol určených pro žáky se zdravotním   postižením, absolventy 

základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky, kteří jsou neúspěšní na ostatních 

typech středních  škol a ke studiu na odborném učilišti je doporučí školské poradenské zařízení. 

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem. Činnost školy je vymezena Zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Forma hospodaření: příspěvková organizace, IČO: 60103370 

 

Zřizovatel školy: Zřizovatelem OU je  podle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č.129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

Pardubický kraj.  

Zastupitelstvo  Pardubického kraje vydalo dne 27. 10. 2005 (č.j. KrÚ 18384/2005 OŠMS/10) 

zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci s názvem Odborné učiliště a Praktická škola 

Chroustovice s účinností od 1. 1. 2006. 

 

Vedení školy:         Ing. Bálek Jaroslav, ředitel 

Mgr. Šilarová Miloslava, statutární zástupce ředitele školy a zástupce pro odborný 

                                         výcvik 

Mgr. Horáčková Hana, zástupce ředitele pro teorii 

Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka 

Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku 

 

Součásti školy:  odborné učiliště, internát, školní jídelna 

 

Dálkový přístup:  uciliste@chroustovice.cz 

 

 

Údaje o školské radě:   Školská rada (dále jen ŠR) byla zřízena 1.1. 2006. 

Složení Školské rady: 

za pedagogy: Bc. Jana Jánová – zároveň předseda ŠR 

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Jitka Růtová 

za zřizovatele (Pardubický kraj) : pan Oldřich Fuksa 

Školská rada ve školním roce 2015/2016 zasedala dvakrát v souladu se zákonem. Z těchto 

zasedání jsou pořízeny zápisy uložené u předsedy ŠR.  

První zasedání se konalo 14. prosince 2015 a ŠR projednala:  

      -  výroční zprávu školy za školní rok 2014 – 2015  

Druhé zasedání se konalo 29. 6. 2016  a ŠR projednala:  

- průběžné hospodaření školy za rok 2015 - 2016   

- výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016 - 2017      
Zasedání školské rady se vždy zúčastnil ředitel školy Ing. Bc. Jaroslav Bálek.   

S výsledky zasedání školské rady se měli možnost seznámit, zaměstnanci, žáci školy i zákonní 

zástupci žáků prostřednictvím zápisů ze zasedání.  

Doplňková činnost:  Škola realizuje doplňkovou činnost na základě dodatku č.2 ke zřizovací 

listině, schváleného usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 17.9.2009, č.j.: KrÚ 

47278/2009 OŠKT v těchto oblastech: 

mailto:uciliste@chroustovice.cz


- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti 

- hostinská činnost, ubytovací služby 

- poskytování sociálních služeb 

- provozování autoškoly 

- silniční motorová doprava 

- pronájem tenisových kurtů, průvodcovské služby 

 

 

 

 

II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE 

ZÁPISEM VE ŠKONÍM REJSTŘÍKU 

 

 

Součásti školy: 

 

Odborné učiliště                          IZO: 060 103 370 

Internát     IZO: 110 013 492 

Školní jídelna     IZO: 110 013 484 

 

 

 

OU má zařazené v rejstříku škol a školských zařízení tyto obory vzdělávání : 

 

23-51-E Zámečník, zámečnické práce a údržba 

1.23-51-E/01 Strojírenské práce 

                        (kód neuveden)                                  studium denní  délka studia: 3 r.0  m  

29-51-E Potravinář, potravinářské práce 

            2.  29-51-E/01 Potravinářská výroba 

 (kód neuveden)   studium denní  délka studia: 3 r.0 m  

            3.  29-51-E/02 Potravinářské práce 

                         (kód neuveden)   studium denní  délka studia: 2 r.0 m 

31-59-E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 

4. 31-59-E/01 Šití oděvů 

  (kód neuveden)             studium denní  délka studia:3 r.0 m 

33-56-E Truhlář, truhlářské práce 

           5. 33-56-E/001 Truhlářské práce 

  (JKOV: 33 –76 –2/ 00)  studium denní  délka studia:3 r.0 m 

                        (dobíhající obor) 

           6. 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

                        (kód neuveden)             studium denní  délka studia:3 r.0 m 

33-57-E Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sport. potřeb 

           8. 33-57-E/01 Dřevařská výroba 

  (kód neuveden))          studium denní  délka studia:3 r.0 m 

36-64-E Tesař, tesařské práce 
            9. 36-64-E/01 Tesařské práce  

  (kód neuveden)          studium denní  délka studia:3 r.0 m 

36-67-E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 

             10. 36-67-E/01 Zednické práce 

  (kód neuveden)   studium denní  délka studia:3 r.0 m 

41-51-E Zemědělec, zemědělské práce  

            11. 41-51-E/01 Zemědělské práce 

  (kód neuveden)                     studium denní  délka studia: 3 r.0 m 



41-52-E Zahradník, zahradnické práce  

12. 41-52-E/01 Zahradnické práce 

  (JKOV: kód nepřidělen)  studium denní  délka studia:3 r.0 m 

4l-55-E Opravář zemědělských strojů, opravářské práce 

13. 41-55-E/01 Opravářské práce  

(kód neuveden )             studium denní  délka studia:3 r.0 m 

65 -51 -E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování 

14. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

  (kód neuveden)             studium denní  délka studia:3 r.0 m 

66-51-E Prodavač, obchodník, obchodní provoz 

15. 66-51-E/01 Prodavačské práce 

(kód neuveden)   studium denní  délka studia:3 r.0 m 

75-41-E Sociální činnost 

            16. 75-41-E/01 Pečovatelské služby 

  (kód neuveden)   studium denní  délka studia:3 r.0 m 

 

 

 

 

 

Vyučované obory  - údaje k 30.9. 2015         

Kód oboru Název oboru   Název ŠVP   poč.žáků 

23-51-E/01 Strojírenské práce   Autoopravář   17 

          Zámečník     19 

41-55-E/01 Opravářské práce   Opravář     16 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchař     33 

29-51-E/01 Potravinářská výroba   Cukrář     23 

29-51-E/02 Potravinářské práce   Pekař     15 

31-59-E/01 Šití oděvů     Módní dekoratérka   13 

75-41-E/01 Pečovatelské služby   Pečovatelka   15 

66-51-E/01 Prodavačské práce   Prodavač     7 

41-51-E/01 Zemědělské práce   Chovatel zvířat    14 

41-52-E/01 Zahradnické práce   Zahradník     17 

          Aranžér květin   19 

33-56-E01   
Truhlářská a čalounická 
výroba Truhlář     29 

33-56-E/001 Truhlářské práce   Truhlářské práce   0 

36-67-E/01 Zednické práce   Zedník     13 

33-57-E/01 Dřevařské práce   Dřevař     3 

36-64-E/01 Tesařské práce   Tesař     6 

        
259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2015/2016 zaměstnávala škola celkem 85 pracovníků.  

Z toho bylo 46 (+ 3 na DPP) pedagogů včetně ředitele, jeho dvou zástupkyň a 8 vychovatelů s 

vedoucí vychovatelkou.  

Provozní úsek měl 18 zaměstnanců a 9  pracovníků z úřadu práce zajišťující pomoc při úklidu a 

údržbě prostor školy a 1 pracovník poskytující ostatní osobní služby. 

 

Výchovné poradenství zajišťoval učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, který má zkrácený 

úvazek. 

Funkci metodika prevence vykonával učitel všeobecně vzdělávacích předmětů v rámci své 

pracovní náplně. 

Koordinátora EVVO vykonávala statutární zástupce ředitele školy. 

Vedoucí studijního oddělení zabezpečuje agendu týkající se žáků. 

 

Údaje o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:  

 

 

 

Přehled pracovníků  

 

a) vedení školy: 

Ing. Bálek Jaroslav, ředitel 

Mgr. Šilarová Miloslava, statutární zástupce ředitele školy a zástupce pro odb. výcvik 

Mgr. Horáčková Hana, zástupkyně ředitele pro teorii 

Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka 

Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku 

 

b) vedoucí úseků: 

Mgr. Horáček Petr, Mgr. Kysela Zdeněk ml., Řeháková Jana, Mgr. Jánová Jana,  

Mgr. Vrátilová Martina 

 

c) učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů : 

Mgr. Blažek Jan, , Mgr. Dvořák Josef, Mgr. Mrázek Aleš, Mgr. Puš Zdeněk,  

Mgr. Novotná Dagmar, Bc. Jiří Peňáz, Ing. Horčičková Iveta, Mgr. Brančová Jana, Bc. 

Jaroslava Kellerová 

 

d)   učitelé odborných předmětů 

            Mgr. Horáček Petr, Mgr. Kysela Zdeněk ml., Hájek Zdeněk, Prachař Leoš, Rychtařík   

            Petr, Bc. Mrázek Roman, Ing. Bc. Gorošová Zuzana, Bc.Nováková Galina, Bc.  

typ vzdělání získané 

(nejvyšší) 

 studuje 

VŠ Mgr. 

Ing. 

21  

Bc. 8 4 

VOŠ 0 0 

maturita 27 1 

vyučen 5 0 

Pedagogické vzdělání  56 3 

Speciálně pedag. vzdělání 46 3 



            Chourová Hedvika, Johanová Ivana, Mgr. Langová Janka, Mgr.et Mgr. Trávníčková 

            Miroslava, Mgr. Mrázek Aleš, Mgr. Blažek Jan, Mgr. Tesařová Renata, Voříšek 

František, Šulcová Jaroslava, Mgr. Vrátilová Martina 

 

e)  učitelé odborného výcviku: 

Máslová Bohumila,  Buchtel Jaroslav, Bc. Nováková Galina, Olexová Jana, Zárubová 

Pavlína, Voříšek František, Bc. Háněl Miroslav, Slonek Petr,   Hájek Zdeněk, Prachař 

Leoš, Ing.Honzík Bohumil, Pitrová Eva, Mgr. Et. Mgr. Trávničková Miroslava, Kysela 

Zdeněk st., Rychtařík Petr, Morávek Jan, Bc. Mrázek Roman, Podaný Ondřej,  

Bačkovský Michal, Bc. Chourová Hedvika, Chmelíková Helena, Johanová Ivana, Mgr. 

Langová Janka, Nepivodová Naděžda, Šulcová Jaroslava, Valentová Jitka, Mgr. Jánová 

Jana, Řeháková Jana, Mgr.Mrázková Vendula, Mgr. Tesařová Renata, Vostřel Milan, 

Radovan Holík, Bc. Jaroslava Kellerová 

 

d) vychovatelé:  

Čečetková Jaroslava, Lustigová Renata, Zuntová Naděžda, Jitka Růtová, Wiesnerová 

Soňa, Rejmanová Jolana, Bc. Tomanová Libuše, Nedbalová Dana 

 

f) nepedagogičtí pracovníci: 

Balousová Věra, Mgr. Brančová Jana, Yonová Marie, Pitrová Věra, Daněk Stanislav, 

Čáslavská Alena, Růtová Jitka, Zemanová Ludmila, Smetáková Martina, Štěpánková 

Hana, Petrasová Šárka, Ing. Piterka Tomáš, Kozel Josef, Smejkalová Lenka, Ing. Pitra 

Ivan, Bc.Habartová Lenka, František Dušánek 

 

 

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY   

 

Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 ve všech kolech souhrnně  

podle oborů vzdělávání:   

 

Celkový počet přihlášek ve všech kolech             165 žáků 

Nastoupilo v rámci přijímacího řízení             105 žáků 

 

Kód oboru Název oboru vzdělávání Přijatí/nastoupili žáci 

23-51-E/01 Strojírenské práce   35 / 16 

33-57-E/01 Dřevařské práce 2 / 2 

29-51-E/02 Potravinářské práce 5 / 1 

29-54-E/01 Potravinářská výroba  18 / 10 

31-59-E/01 Šití oděvů 5 / 3 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 14 / 11 

36-64-E/01 Tesařské práce 5 / 4 

36-67-E/01 Zednické práce  15 / 15 

41-51-E/01 Zemědělské práce 9 / 8 

41-52-E/01 Zahradnické práce 13 / 7 

41-55-E/01 Opravářské práce 13 / 8 

66-51-E/01 Prodavačské práce 7 / 4 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 18 / 11 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 6 / 5 



UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBLASTI TRHU 

PRÁCE A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

(CELKOVÝ POČET RESPONDENTŮ 46)

PRACUJÍCÍ

19;     42%
STUDUJÍCÍ

19;     41%

NEPRACUJÍCÍ

8;    17%

V.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

ŠVP A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDÉLÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 

 

Absence žáků za školu ve školním roce 2015-16: 

 

 

 

 

 

Přehled prospěchu žáků za školu:   

 

 

 

 

 

 

Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, vykonali opravnou zkoušku nebo zkoušku 

v náhradním termínu v měsíci srpnu nebo podali žádost o opakování ročníku.  

 

 

Výsledky závěrečných zkoušek:  

 

Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, vykonali opravnou zkoušku nebo zkoušku 

v náhradním termínu a budou vykonávat závěrečnou zkoušku v měsíci září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkum trhu práce pro školní rok 2015-2016 

Účelem tohoto šetření bylo především získat informace od našich bývalých žáků o jejich 

uplatnění na trhu práce či o jejich dalším vzdělávání. Šetření se týkalo 61 respondentů, přičemž 

sedm žáků bylo ze šetření vzápětí vyřazeno z důvodů opakování ročníku. Z celkového počtu 54 

oslovených žáků se šetření zúčastnilo 46 respondentů, u zbývajících  

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

celkem 61 173 249,70 

z toho neomluvených 5892 25,30 

prospěl s vyznamenáním     25 

prospěl    155 

neprospěl      25 

nehodnocen      0 

 Zkoušku konalo Prosp. s vyzn. Prospěli Neprospěli 

denní studium 48 7 35              6 



UPLATNITELNOST PODLE ÚSEKŮ 

OU CHROUSTOVICE 

ZAHRADA

PRACUJÍCÍ

 2;    25%

NEPRACUJÍCÍ 

2;    25%

STUDUJÍCÍ

4;    50%

UPLATNITELNOST PODLE ÚSEKŮ OU 

CHROUSTOVICE 

GASTRO

PRACUJÍCÍ

 4;    31%

NEPRACUJÍCÍ 

2;    15%

STUDUJÍCÍ

7;    54%

UPLATNITELNOST PODLE ÚSEKŮ OU 

CHROUSTOVICE 

SLUŽBY

NEPRACUJÍCÍ 

1;    9%

STUDUJÍCÍ

3;    27%

PRACUJÍCÍ

 7;    64%

UPLATNITELNOST PODLE ÚSEKŮ OU 

CHROUSTOVICE

 KOVO

STUDUJÍCÍ

 1;    17%
PRACUJÍCÍ

3;    50%NEPRACUJÍCÍ 

2;    33%

UPLATNITELNOST PODLE ÚSEKŮ OU 

CHROUSTOVICE STAVBA

PRACUJÍCÍ

 3;    38%

NEPRACUJÍCÍ 

1;    13%

STUDUJÍCÍ

 4;    49%

8 se nepodařilo vyplněný dotazník získat zpět. V současné době 19 z oslovených respondentů 

studuje v dalším učebním oboru, všichni na OU Chroustovice. Celkem 19 v současné době 

pracuje, přičemž 10 z nich v oboru, ve kterém se na OU vyučili. Dalších 8 žáků z výše 

zmíněných 46 je v současné době bez zaměstnání. Oproti minulému roku nedošlo k výraznému 

zvýšení, či snížení zaměstnanosti, nezaměstnanosti a studujících žáků. Procentuálně se čísla 

pohybují v podobných hodnotách. 

Většina dotazovaných žáků již neuvažuje o dalším vzdělávání a drtivá většina respondentů je 

spokojena ve svém nynějším zaměstnání. 

Pozitivní pro naše učiliště jsou odpovědi na poslední otázku dotazníku, týkající se spokojenosti 

se studiem na OU Chroustovice, kdy pouze 2 žáci z celkového počtu 46 nebyli se studiem na 

naší škole spokojeni, neutrální postoj zaujímá 7 žáků a pozitivní postoj ke studiu a k jeho 

průběhu má 18 žáků. 

Do celkového vyhodnocení dat bylo zahrnuto i uplatnění bývalých absolventů z jednotlivých 

úseků OU Chroustovice. Z dat vyplývá, že uplatnitelnost z jednotlivých úseků je poměrně 

vyrovnaná. Celková čísla mohou být ovšem zavádějící s ohledem na počet vycházejících žáků 

z jednotlivých úseků.  Nejvíce žáků, kteří se rozhodli ve studiu pokračovat, je oproti minulým 

rokům úsek gastro, kdy z celkového počtu 13 absolventů 7 dále studuje. 

S úrovní i s návratností dotazníků, která se pohybuje  již několikátým rokem nad devadesáti 

procenty, jsem spokojen. Osvědčil se model sběru dat přes bývalé třídní učitele.  

Průzkum vypracovali: výchovný poradce Mgr. Josef Dvořák a kolektiv třídních učitelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.      ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

PREVENCE RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ 

Intenzívní spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem, výchovnou komisí školy, 

třídními učiteli i ostatními pedagogy vytváří strukturu pro realizaci prevence v naší škole. 

Vzhledem k typu našeho školního zařízení (integrace žáků s širokou škálou problémů včetně 

sociálních) je důležitá prevence jak primární, tak nutně i její další fáze (mnoho žáků již patří do 

rizikových skupin a např. kuřáci se potýkají se závislostními projevy chování). Škola řeší 

podobně jako v minulých letech v podstatě opakující se rizikové projevy chování – mezi 

nejčetnější patří kouření, zneužívání návykových látek – alkoholu a marihuany, záškoláctví atd.).  

Minimální preventivní program (MPP) pro rok 2015-16 řešil strategii prostřednictvím 

stanovených krátkodobých a dlouhodobých cílů realizovaných v době teoretické výuky i 

odborného výcviku. Rovněž důležité bylo koordinovat faktory působící na chování žáků, 

spolupráci s rodiči, odbornou veřejností a dalšími organizacemi. Součástí MPP je  krizový plán 

školy, který vymezuje situace a postupy pedagogů včetně spolupráce s policií, obcí nebo 

zdravotnickým zařízením v případě nepovoleného užívání tabákových výrobků ve škole, 

konzumace omamných a psychotropních látek, konzumace alkoholu, šikany, záškoláctví a 

krádeží ve škole.  

Činnost výchovného poradce je orientována v oblasti prevence zejména na řešení záškoláctví, 

nevhodného chování a sociálních vztahů ve třídách, formou přímé práce s třídními kolektivy a 

monitorováním třídního klimatu.  

V rámci učebních osnov byla realizována primární prevence především v předmětech Tělesná 

výchova a Občanská výchova (viz ŠVP). 

Se záměrem prevence rizikových projevů chování byla intenzivně rozvinuta spolupráce se 

subjekty, zejména v oblasti sportovní přípravy a nabídky volnočasových aktivit (Integra  

Chroustovice), během šk. roku organizovány projekty ČOV (Sportovní kvarteto), sportovně-

adptační kurz (Žďárské vrchy), cykloturistický kurz (Svratouch), bohatá účast na sport. akcích 

ČSMPS, realizována i vzdělávací pásma pro žáky jednotlivých ročníků s tématy prevence - 

netolismu, tabákové závislosti, poruchy příjmu potravy, sexuálně rizikového chování a AIDS 

(ACET).     

V následujících několika obrazových materiálech ze školní diagnostiky metodika prevence 

ilustruji situaci v naší škole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrubé a vulgární chování

kouření

agresivita

neplnění školních povinností (neúcta k pedagogům)

vandalismus

záškoláctví, absence

šikana

lži, podvody

užívání návykové látky, drogy

přestupky, trestná činnost (krádeže,…)

užívání alkoholu

přístup rodičů



Výroční zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2015/2016 
 

1. Sociometrické měření týkající se klimatu ve třídě 

     Stejně jako v předešlých letech proběhlo v jednotlivých třídách sociometrické měření ke 

zjištění klimatu ve třídě. Toto sociometrické měření se osvědčilo již v předešlých letech a 

nejinak tomu bylo i letos. Závěry ze šetření byly často využívány při konzultacích s třídními 

učiteli, zákonnými zástupci, při řešení vztahových problémů v jednotlivých kolektivech či 

jako podklad pro výchovnou komisi. 

 

2. Přehled uplatnění absolventů na trhu práce 

     Přehled uplatnění našich žáků na trhu práce bylo provedeno na přelomu prvního a 

druhého pololetí školního roku dotazníkovou formou. Jsem spokojen s celkovou úrovní 

tohoto šetření. Návratnost byla velmi vysoká. Vyhodnocení jednotlivých otázek je velmi 

zajímavé. Ke grafickému vyobrazení byly přidány stejně jako v minulém školním roce ještě 

grafy za jednotlivé úseky. Výsledky bude možné dohledat na našich internetových stránkách 

a zároveň budou vyvěšeny na nástěnce. Z výzkumu vyplívá, že drtivá většina našich 

bývalých absolventů je s úrovní i kvalitou výuky na OU a PrŠ spokojena a zároveň jsou 

dostatečně vybaveni pro svoji práci.  Stává se již trendem, že stále větší počet našich 

absolventů studují další obor vzdělávání, a to v drtivé většině pokračují na našem učilišti. 

Nejinak tomu je i v letošním školním roce. 

 

3. Přednáška o vstupu na trh práce a o dalších možnostech po úspěšném absolvování 

učiliště.  

     Dne 26. 5. 2016 proběhlo již šestým rokem pásmo týkající se vstupu na trh práce. Besedu 

uspořádal RYTMUS Chrudim, se kterým máme úzkou spolupráci. S úrovní besedy jsem 

vcelku spokojen. Musím však říci, že v předešlých letech měla beseda větší kvalitu, co se 

týká její náplně.  Přesto se žákům dostalo poměrně podrobných informací o trhu práce, 

možnostech, kde práci hledat případně o různých sociálních a nárokových dávkách při vstupu 

na pracovní trh.  

 

4. Řešení studijních a výchovných problémů 

     Studijní problémy našich žáků byly řešeny v rámci výchovných komisí či individuálně při 

domluvených konzultacích. Stěžejní pro práci výchovného poradce byly osobní konzultace 

s žáky, učiteli, případně se zákonnými zástupci. Co se týká výchovných problémů, je tu 

patrný celkový nárůst v celém školním roce. Zjevné je to především u neomluvené absence, 

kdy bylo řešeno mnoho případů na hraně podmíněného vyloučení, či vyloučení ze školy.   

Všechny případy byly řešeny v rámci výchovných komisí a k jednotlivým případům bylo 

přistupováno individuálně s ohledem na handicapy jednotlivých žáků. Součástí 

administrativy výchovných problémů je ucelený přehled jednotlivých řešených výchovných 

problémů v tabulce nazvané případové činnost, která je kdykoliv přístupná vedení školy, 

případně jakémukoliv zaměstnanci školy. 

 

5. Závěr 

     Ve své práci se snažím uplatnit poznatky ze studia výchovného poradenství a skloubit je 

s podmínkami školy a celkovou koncepcí školy. Jedná se o práci mnohdy velmi náročnou 

s ohledem na vytíženost jednotlivých pedagogů při řešení konkrétních případů, charakter 

žáka a jeho sociálně-ekonomického zázemí a dosti liberální legislativní rámec, který je někdy 

spíše překážkou při řešení výchovných či vzdělávacích problémů. 

 

 

 

 

 



VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Typ školení, kurzu, semináře   Počet účastníků 

Profesní společenství autoškol ČR 1 

Mzdové předpisy, DPH 2 

Účetnictví 2 

Školení strojníka 1 

Novela školského zákona 1 

Kvalifikační kurz správce programu SAS 1 

Mzdové předpisy 1 

Školení řidičů 1 

Mzdové předpisy 1 

Metodika prevence a výchovný poradce 1 

Cestovní náhrady 1 

Obsluha motorových pil 4 

Zdravé stravování 1 

Nové trendy v moderním vaření 1 

Kurzy svařování v rámci OPVK 5 

Śkolení Helios Orange 1 

Školení pečovatelských služeb 1 

Školení PKW 1 

Odborná způsobilost v elektrotechnice 1 

Konference k novelizaci zákonů – doprava na pozemních komunikacích 1 

Profesní školení pro dopravce a učitele autoškoly 1 

Profesní školení pro řidiče skupiny C,CE,D,DE 1 

Školení řidičů referentských vozidel 24 

Výuka TV a školská legislativa 1 

Školení PKW 1 

Školní legislativa a její aplikace do praxe 2 

Seminář- Robotizace – automatizace v TPCA 1 

Školení obsluhy dřevoobráběcích strojů CNC 4 

Školení obsluhy zednických strojů 1 

Školení – diagnostika vozidel 1 

Školení servisní činnosti 2 

Seminář – inovace v automobilové společnosti – TPCA Kolín 2 

Seminář – ovládání a obsluha virtuálního svařování 6 

Konference k novelizaci zákonů- doprava na pozemních komunikacích 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

    Základní aktivity v rámci celé školy 

          Prezentace na webových stránkách: 

- stredniskoly.eu, 

- scio.cz, 

- stredniskoly.cz, 

- chroustovice.cz, 

- pardubickykraj.cz, 

- klickevzdelani.cz, 

- skoly.vzdelavani.cz, 

- chroustovice.cz. 

          Prezentace v tisku: 

- Atlas školství - Pardubický kraj 2015/2016, 

- Příloha Vzdělávání - Deníky ČR - východní Čechy, 

- Extra vydání Deníku,  

- 5+2 

- Floristika,  

- Zemědělec.  

          Prezentace v médiích 

- Český rozhlas Pardubice, 

- HITRÁDIO MAGIC 

          Prezentace na veřejnosti: 

- Přehlídka středních škol - Chrudim, 

- Přehlídka středních škol - Česká Třebová, 

- Přehlídka středních škol – Svitavy, 

- Výstava škol a vzdělávání -  Pardubice, 

- Přehlídka středních škol – Havlíčkův Brod, 

- Festival vzdělávání – Žďár nad Sázavou, 

- Veletrh učebních a studijních oborů – Kutná Hora, 

- Výstava středních škol – Hradec Králové, 

- Přehlídka škol – Kolín, 

- Prezentace středních škol  - Hradec Králové, 

- Prezentace středních škol – Trutnov, 

- Prezentace středních škol – Jičín, 

-     Výstava OU a PrŠ východočeského regionu - Pardubice, 

- Dny otevřených dveří- Chroustovice, 

- Adventní trhy – Chroustovice, 

- Adventní koncert – Chroustovice, 

- Reprezentativní ples školy- Chroustovice, 

- Projektové dny určené pro žáky vycházejících ročníků speciálních ZŠ, 

- Projektové dny  - Skuteč, 

                  -    Chceme žít s vámi - koncert nadace Nova, 

- celostátní akce „Naše pole“, 

- Dožínky na zámku v Pardubicích, 

- Velikonoce na zámku v Pardubicích. 

-  

     Přehled o kulturních, poznávacích a vzdělávacích akcích pro žáky (název akce,  

     náplň akce): 

-    pro žáky vycházejících ročníků se uskutečnila beseda na téma „Jak se  

     vyznat na trhu práce“ -  připravila agentura Rytmus Chrudim, 

-    pro žáky 1. a 2. ročníků se uskutečnila beseda na téma „Prevence patologických  

     jevů“ – připravil Mgr. František Krampota. 



    Oborové soutěže žáků (v rámci učiliště) 

obor ročník datum  téma vítěz organizátor 

Aranžér květin 

Zahradník 

 květen 

2016 

Poznávání letniček a 

okrasných keřů 

 Máslová 

Aranžér květin 

Zahradník 

 květen 

2016 

Poznávání bylinek  Řeháková 

Aranžér květin   Podzimní aranžmá   

Aranžér květin   Vánoční aranžmá   

Aranžér květin   Velikonoční aranžmá   

Módní 

dekoratérka 

1.-3. 20.10.2015 Malování na trička Andrlová Tesařová 

Jánová 

Prodavač 1.-3. 19.1. 2016 Tiskopisy Horvátová Pitrová  

Prodavač 1.-3. 4.5. 2016 Výpočet účtenek Hemelíková Pitrová 

Cukrář 2. 10.2. 2016 Valentýn Ilichová Valentová 

Cukrář 3 9.3.2016 Slavnostní dort Adámková Uličná 

Cukrář 1 9.3. 2016 Velikonoční vajíčko Červeňáková Johanová 

Pekař 1 18.3. 2016 Svátky jara Drahošová Šulcová 

Pekař 2 18.3. 2016 Svátky jara Fleischer Šulcová 

Kuchař 3 13.4. 2016 Slavnostní menu Dubská Chourová 

Kuchař 1 17.5. 2016 Palačinky Fryč Chmelíková 

Kuchař 2 25.5. 2016 Slavnostní menu Zsirosová Langová 

 

Perníkový Valentýn 
Na téma oslavy svátku sv. Valentýna se uskutečnila 10.2. 2016 soutěž v odborných dovednostech žáků 2. ročníku oboru 

vzdělávání „Cukrář“. 

Soutěžící dostali za úkol vyrobit tematický dárek k Valentýnu z medového perníkového těsta a dohotovit bílkovou glazurou a 

ozdobami z modelovací hmoty podle jejich návrhů a fantazie. K načerpání cukrářské inspirace žáci využili odborné časopisy, 

internet i vlastní kreativitu. 

Vyhodnocení soutěže: 
1. místo : Nikola Ilichová 

2. místo : Denisa Křivská 

3. místo : Michaela Kubíková 

Zapsala: Jitka Valentová 

 

Velikonoční vajíčko 
Dne 9.3. 2016 proběhla na gastro úseku soutěž cukrářů 1. ročníku. 

Žáci měli zadané téma, na které se mohli připravit a toto znělo: „ Velikonoční vajíčko“. 

Soutěžící měli za úkol nazdobit pomocí cukrářských technik několik lineckých velikonočních vajíček. 

Porota hodnotila čistotu provedení, nápaditost a originální kreativitu zdobení. 

Soutěže se zúčastnilo sedm žáků. 

Na prvním místě se umístila Leona Červeňáková, na druhém David Ferenc a třetí příčku obsadila Nikola Lněničková. 

Všichni soutěžící si za účast odnesli věcné ceny. 

Zapsala: I. Johanová 

 

Kuchařská soutěž v odborných dovednostech 3. Ročníků 2016 
Dne 13. 4. 2016 se uskutečnila kuchařská soutěž v odborných dovednostech žáků 3. ročníku oboru „Kuchař“. Menu si žáci zvolili 

dle vlastní fantazie. Této soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků třetího ročníku. Soutěžící si sami zvolili vlastní recept, podle 

kterého menu připravili. K načerpání inspirace využili odborné časopisy, internet i vlastní kreativitu. Hodnotila se náročnost, 

pečlivost, kreativita a dodržování hygienických zásad. Nutno všechny zúčastněné pochválit za velmi dobré dosažené výsledky a 

kreativní činnost. 

Vyhodnocení soutěže: 
1. místo: Růžena Dubská –  kuře s avokádem, šťouchané brambory, Cheesecake oreo 

2. místo: Nikolas Petik     –   kuřecí závitek, šťouchané brambory, smetanové pokušení 

3. místo: Horáček Michal –  katův šleh, bramboráčky, šlehaná roláda 

Všichni soutěžící si za dosažené výsledky odnesli hodnotné a zajímavé věcné ceny. 

Zapsala:   Bc. Hedvika Chourová 

 

 

 



Floristická soutěž pro mládež 
Dne 23. 4. 2016 se žákyně prvního ročníku oboru „Aranžér květin“ zúčastnily regionálního kola Floristické soutěže 

pro mládež, která se konala v Multifunkčním centru v Hlinsku. Vítěz tohoto kola postoupil do zemského kola do Prahy.  Do 

soutěže byly přihlášeny naše dvě žákyně – Sabina Nevařilová a Iveta Rybenská.  Děvčata soutěžila ve  zhotovení  dárkové 

kytice pro ženu a vypichované misky na slavnostní stůl.  Časový limit pro zhotovení  obou aranžmá byl dvě hodiny. 

Sabina Nevařilová  se umístila na 1. místě a  Iveta Rybenská obsadila 2. místo. 

Oběma děvčatům k jejich skvělému umístění srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy. 

Zapsala:  Pavlína Zárubová 

 

Oborové soutěže žáků (mimo učiliště, mezinárodní apod.) 

obor Místo datum téma umístění Organizující 

učitel 

Aranžér květin Plzeň 27.1. 2016 Netradiční karafiát 1. Stehnová 

1. a 2. 

Zyková 

Gorošová 

Aranžér květin Hlinsko 

v Čech. 

23.4. 2016 Kytice pro ženu 1. Nevařilová Zárubová 

Aranžér květin OU 

Cvrčovice 

28.4. 2016 Cvrčovická 

kopretina 

Sv.stůl + Jarní věnec 

1. Vodičková 

2. Víšková 

Gorošová 

Zedník Vysoké 

Mýto 

22. – 23.9. 

2016 

Řemeslo/Skill 4. Mrázek R. 

Tesař  1. – 3.3.  

2016 

Tesař 2016 nebodované Holík 

Truhlář  21.4. 2016 Nechodím sem 

zbytečně 

3. Rychtařík 

Kuchař Polsko - 

Krakow 

9.5. – 

14.5. 2016 

Zdravá kuchyně 2. Chourová 

Cukrář Polsko - 

Krakow 

9.5. – 

14.5. 2016 

Zdravé na sladko 

symetricky i 

asymetricky 

1. Valentová 

 

Cukrář  12.5. 2016 Podzimní variace  Johanová 

Kuchař  7.4. 2016 Kuchařské 

dovednosti 

4. Langová 

Kuchař  21.5. 2016 Hromový kořen 

„ŠPARGL“ 

 Chmelíková 

Pekař  31.3. 2016 Barvy jara a 

velikonoc 

2. Šulcová 

 

Zednická soutěž  „SKILL 2015“ ve Vysokém Mýtě 
Ve dnech 22.9. a 23.9. 2015 se družstvo žáků oboru vzdělávání zedníků zúčastnilo 5. ročníku soutěže s mezinárodní účastí 

(Slovensko, Maďarsko) v zednickém víceboji. 

Soutěž měla za úkol předvést práce s materiálem cihelným, pórobetonem, klasickými omítkami a zateplovacími systémy budov. 

Naši žáci se v silné konkurenci neztratili a obsadili 4. místo. 

Učiliště velmi dobře reprezentovali žáci Kima Martin ze třetího a Milo Josef ze druhého ročníku. 

Zpracoval: Bc. Mrázek Roman 

 

Výměnný pobyt Polsko 2016 
Ve dnech 9. 5. až 14. 5. 2016 se zúčastnilo osm žáků a dvě učitelky gastronomických oborů „kuchař“ a „cukrář“ výměnného 

pobytu v polském Krakowě. 

Polskými partnery byl pro nás připraven pestrý program, kdy žáci navštívili historickou část města, muzeum letectví, aquapark, 

zúčastnili se sportovního festivalu na stadionu Wisla. Současně měli možnost se zapojit do odborného výcviku ve vzájemné 

spolupráci s polskými žáky stejného oboru. Tato kooperace byla pro všechny velmi přínosná a obohacující. 

V rámci projektu ,,Erasmus +“  jsme připravili pokrmy české kuchyně, které byly prezentovány při ,,Małopolskim Konkursie 

Kucharsko-Cukierniczym “. Letos se  konal již XV. ročník této prestižní soutěže a to v  prostorách  polské školy ,, Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa“. Tématem soutěže bylo „Zdrowo, na słodko i wytrawnie, symetrycznie i asymetrycznie. ” V oboru cukrář se 

zúčastnilo sedm družstev,  naší školu reprezentovala Nikola Ilichová a Denisa Křivská. Tento tým byl vyhodnocen jako nejlepší a 

obsadil  první místo. V oboru kuchař se zúčastnilo celkem devět družstev. Naši žáci Nikolas Petik a Růžena Dubská se umístnili 

http://www.zss14.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=80
http://www.zss14.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=80


na skvělém druhém místě. Oba naše týmy podaly špičkové výkony, velmi dobře reprezentovaly učiliště,  jejich pečlivost, 

kreativita a odborné dovednosti byly porotou hodnoceny velmi pozitivně. 

Po celou dobu pobytu vládla v kolektivu velmi přátelská, vstřícná a pohodová atmosféra. Všichni přítomní si odvezli domů 

mnoho kulturních i sportovních zážitků a krásných vzpomínek. 

Velké poděkování patří kolegyním Bc. Janě Jánové a Mgr. Renatě Tesařové z oboru „módní dekoratérka“ za přípravu textilií na 

stůl, vážíme si práce paní Bohumily Máslové, z oboru „aranžér“, která připravila nádherné květinové aranžmá, jež bylo v Polsku 

účastníky soutěže velmi obdivováno. 

Zapsaly: Mgr. Janka Langová, Jitka Valentová 

 

„Ne“tradiční karafiát 
„Ne“ tradiční karafiát je název floristické soutěže, jejíž osmé kolo se konalo dne 27.1. 2016. Soutěž pořádala Odborná škola 

výroby a služeb v Plzni. Tématem letošního klání byla Bílá zima. Počasí se za okny sice nevydařilo, ale díky umu děvčat jsme se 

mohli alespoň na chvíli ponořit do bílé mrazivé nádhery ledových měsíců. 

Za Odborné učiliště Chroustovice soutěžily žákyně druhého ročníku Monika Stehnová a Eliška Zyková, za třetí ročník se 

zúčastnila Karolína Adámková. V soutěžním klání porovnalo své síly 5 odborných škol, které reprezentovalo celkem 15 

soutěžících. 

Soutěžilo se ve třech soutěžních disciplínách. První disciplína byl „Vypichovaný věnec“. V této disciplíně skvěle reprezentovala 

Karolína Adámková, která obsadila třetí příčku. Druhá disciplína nesla název „Závoj pro Zimní královnu“, zde se na krásném 

druhém místě umístila opět Karolína Adámková a vítěznou příčku tentokrát obsadila Eliška Zyková. Třetí soutěžní disciplína 

byla překvapením pro soutěžící. Zde se naplno projeví fantazie a um žáků, neboť nemají možnost si předem nic nazkoušet. 

Letošním tématem byla jednoduchá dárková kytice. I v této disciplíně děvčata nezaváhala a mohla se tak pochlubit druhým 

místem pro Elišku Zykovou a prvenstvím pro Moniku Stehnovou. 

Poděkování patří nejen děvčatům za vzornou prezentaci naší školy, ale i učitelkám odborného výcviku Bohumile Máslové a 

Pavlíně Zárubové za výbornou přípravu děvčat. 

 Ing. Bc. Zuzana Gorošová 

 

Tesař 2016 Jaroměř 
Ve dnech 1. – 3. března se naši žáci pod vedením učitele odborného výcviku Radovana Holíka zúčastnili dalšího ročníku soutěže 

„Učeň tesař 2016‘‘ v Jaroměři. Soutěž pořádala Střední škola řemeslná Jaroměř. Naši školu reprezentovali žáci oboru „Tesařské 

práce“ Jaromír Salášek (3. ročník) a Lukáš Coufal (2. ročník). Všechna družstva se utkala na poli teorie formou testu z oblasti 

technologie, materiálů a bezpečnosti práce. V praktické části každé družstvo zhotovilo maketu valbové střechy. Zde se hodnotilo 

především dodržení rozměrů, opracování a kvalita provedených spojů. Celkový vzhled výrobku byl základem pro hodnocení. 

Naši žáci sklidili uznání nejen odborné poroty, ale také soupeřů z družstev ostatních středních odborných škol. 

 

Pekařská soutěž Lomnice nad Popelkou 
Ve čtvrtek dne 31.3.2016 se uskutečnila na Střední škole v Lomnici nad Popelkou soutěž v odborných dovednostech budoucích 

kuchařů, cukrářů a pekařů na téma: „Barvy jara a Velikonoc“. 

V kategorii ,,Pekaři “ soutěžila i žákyně našeho učiliště Anna Drahošová, která se umístila na třetím místě. 

Zapsala: Jaroslava Šulcová 

 

Kuchařské dovednosti Hradec Králové 2016 
Odborné učiliště Hradec Králové pořádalo dne 7. dubna 2016 již 5. ročník regionální soutěže pro žáky učebních oborů E. Soutěž 

se konala za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

Přítomné školy z regionu: 

Speciální střední škola a základní škola Žamberk 

Odborné učiliště a základní škola Sluneční, Hostinné 

Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují 

Odborné učiliště Chroustovice 

Střední škola Antala Staška Lomnice nad Popelkou 

    Z každé školy soutěžilo jedno tříčlenné družstvo žáků, které připravilo soutěžní menu pro 4 osoby. Úkolem soutěžících bylo 

připravit menu za dodržení následujícího zadání. Předkrm z domácího nudlového těsta, hlavní chod z drůbežího masa, polévku 

z luštěnin a moučník z jablek. Časový limit na přípravu byl 210 minut. Žáci své připravené menu prezentovali před hodnotící 

komisí, která se skládala ze zástupců zúčastněných škol. Při hodnocení pokrmů se hodnotila chuť, vzhled, konzistenci pokrmů, 

dále dodržení soutěžního zadání, nápaditost, originalita a pečlivost provedené práce a v neposlední řadě i organizace práce, 

hygiena a dodržování zásad BOZP při práci. Porota neměla jednoduchý úkol. 

Naší školu reprezentovaly žákyně 2. ročníku oboru kuchař Kristýna Mrázková, Aneta Teznerová, Denisa Zsirosová. Děvčata se 

umístila se na krásném čtvrtém místě. Naše žákyně zvládly přípravu soutěžního menu s jistotou, kreativitou, pečlivostí a velkým 

odhodláním. Velmi dobře naši školu reprezentovaly. Všechna přítomná družstva vnesla do soutěže svoje nápady, originální 

recepty a zkušenosti svých učitelů odborného výcviku. Úroveň soutěže byla velmi dobrá, všichni soutěžící se připravili 

svědomitě, pečlivě, čemuž odpovídala i kvalita předváděných pokrmů. Pro žáky byly připraveny věcné ceny, medaile a všichni 

soutěžící si odnesli diplomy a drobné dárky. Při soutěži vládla po celý den velmi přátelská atmosféra. 

 

Floristická soutěž „Cvrčovická kopretina“ 
„Cvrčovická kopretina“ je název soutěže ve vazbě a aranžování květin, jejíž již čtvrté kolo se konalo 28. 4. 2016. Pořadatelem 

soutěže je pravidelně Odborné učiliště Cvrčovice. Malebná vesnice, ukryta na jihu Moravy přibližně 30 km od Brna, láká své 

návštěvníky množstvím rozkvetlých třešní, okrasných keřů a květin.  Duchem letošního klání bylo téma z nejslavnostnějších, a to 

je svatba. 

V letošní soutěži porovnalo své síly šest škol a celkem 12 soutěžících jednotlivců. Za naše učiliště soutěžily žákyně 2. ročníku 



oboru „Aranžér květin“ Michaela Vodičková a Tereza Víšková. Jako každý rok žáci bojovali ve třech soutěžních disciplínách. 

První disciplína se nesla ve slavnostním duchu. Byl to svatební parter na stůl. Naše žákyně bojovaly velmi statečně a byly za to 

také náležitě oceněny. Michaela Vodičková v této disciplíně zvítězila a Tereza Víšková obsadila třetí místo. 

Druhý soutěžní úkol byl tematicky zaměřen na jaro a krásné počasí. Tématem byl věneček ze sušených květina na téma „Jaro“. I 

zde se obě naše děvčata umístila velmi dobře. Společně obsadila 4. a 5. příčku. 

Třetí úkol se opět vracel ke svatební veselce a tentokrát soutěžící zhotovovali korsáž pro ženicha. I zde dívky zabodovaly a 

Tereza Víšková obsadila krásné druhé místo. 

Po sečtení všech získaných bodů Odborné učiliště Chroustovice získalo celkové prvenství ze všech zúčastněných škol. 

Pořadí družstev 

1.místo:  Odborné učiliště Chroustovice                                             232 bodů 

2. místo:  Střední škola zahradnická a technická Litomyšl                   223 bodů 

3. místo:  Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh                          220 bodů 

4. místo:  Odborné učiliště Cvrčovice                                                  207 bodů 

5. místo: Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov           166 bodů 

6. místo:  Odborné učiliště Kelč                                                                       142 bodů 

Poděkování patří děvčatům za vzornou reprezentaci našeho učiliště a učitelce odborného výcviku Pavlíně Zárubové za jejich 

pečlivou přípravu. 

zapsala: Ing. Bc. Zuzana Gorošová 

 

Nechodím sem zbytečně 2016 
Soutěž pro dřevoobory „Nechodím sem zbytečně“ pořádaná OU a ZŠ Sluneční v Hostinném byla letos opět skvěle připravená. 

Dne 21. 4. 2016 muselo 11 dvoučlenných družstev prokázat své odborné vědomosti a dovednosti nejen při výrobě poličky, ale i 

při vědomostním testu. Naše družstvo ve složení Jaroslav Myšák z prvního ročníku a David Tinka z druhého ročníku se umístilo 

na krásném třetím místě. Oběma chlapcům gratulujeme, za svůj výkon získali pohár a věcné dary.  Další informace o soutěži 

naleznete na stránkách pořádající školy. 

Zapsal:  Petr Rychtařík 

 

Soutěž cukrářů v Kroměříži „Sladké opojení“ 
Dne 12. 5. 2016 se konala celostátní soutěž cukrářů v Kroměříži „Sladké opojení“. Téma letošního ročníku znělo „Podzimní 

variace“ a úkolem soutěžících bylo zhotovit 4 kusy modelovaných ozdob na dané téma a potáhnout a ozdobit maketu 

slavnostního dortu rovněž se shora uvedenou tematikou. 

Porota hodnotila nápaditost, originalitu, náročnost provedení, pracnost a celkový vzhled. Do hodnocení se též započítávala 

bezpečnost práce, čistota pracoviště a dodržování hygieny. 

Soutěže se účastnilo celkem 7 družstev. 

Naši školu zastupovaly žákyně 1. ročníku Leona Červeňáková a Nikola Lněničková, které si za účast odvezly diplomy a věcné 

ceny. 

Zapsala: Ivana Johanová 

 

Gastronomické slavnosti Magdaléna Dobromily Rettigové v Litomyšli 
Dne 21. 5. 2016 se uskutečnila již popáté soutěžní přehlídka odborných škol Pardubického kraje pod záštitou Ing. Jany Pernicové 

na Gastronomických slavnostech Magdalény Dobromily Rettigové v Litomyšli. 

Téma ročníku byl „Hromový kořen“, jinak řečený „špargl“. Soutěžním úkolem pro žáky byla příprava čtyř porcí teplého pokrmu 

s přílohou, inspirovaného kuchařským uměním M. D. Rettigové, to vše v časovém limitu padesáti minut. Nosnou surovinou byl 

v souladem s tématem ročníku bílý chřest. Soutěže se zúčastnili naši žáci prvního ročníku Diana Peškeová a Radek Fryč. 

Zvoleným pokrmem, který připravovali, byl pečený losos s chřestem a holandskou omáčkou. Jakou přílohu připravili bagetku 

s bylinkovým máslem. 

Všichni soutěžící úkol splnili a byli odměněni věcnými cenami. Tato soutěž byla pro ně dobrou průpravou a zkušeností, jelikož si 

mohli poměřit výkony se soupeři z šesti škol, a i když neobsadili nejvyšší umístění, jejich výkon byl velmi zdařilý a 

chvályhodný. 

Absolutními šampiony se stala Labská hotelová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Pardubice. 

 

Soutěž kuchařů – palačinky 
Dne 17. 5. 2016 se uskutečnila soutěž oboru „kuchař“ prvního ročníku našeho učiliště . Soutěžním úkolem žáků bylo připravit 

palačinky dle vlastního výběru v počtu čtyř porcí. 

Soutěže se zúčastnilo celkem sedm žáků. 

Na 1. místě se umístnil žák Radek Fryč s palačinkovým dortem, na 2. místě Vítězslav Hlaváček se slanými palačinkami se 

šunkou a sýrem a 3. místo obsadil Jan Peřina s palačinkami se šunkou a sýrem. 

Pro kuchaře 1. ročníku to byla  první soutěž a tím i možnost ukázat svoji kreativitu a originalitu. Zároveň si mohli  vyzkoušet, jak 

důležitá je pečlivost a zaujetí pro věc, aby byl výsledek stoprocentní. 

Porota objektivně ohodnotila výrobky podle kvality zhotovení a chuti a všichni soutěžící byli odměněni věcnými cenami. 

Zapsala: Helena Chmelíková 

 

Ročníková kuchařská soutěž 
Dne 25. 5. 2016 se uskutečnila ročníková soutěž v odborných dovednostech žáků 2. ročníku oboru ,,Kuchař“.  Žáci si připravili 

dle svého receptu  pokrm z kuřecího masa a  k tomu vhodnou přílohu a zeleninový salát. Soutěžního klání  se zúčastnilo celkem 

šest  žáků z druhého ročníku. Hodnotila se náročnost,  pečlivost, dodržování hygienických zásad  a estetická úprava pokrmu na 

talíři.  Nutno pochválit žáky za samostatnost, kreativitu, originalitu. 

 



 Hodnocení soutěže 

1.  Místo – Denisa Zsirosová 
Kuřecí závitky plněné mozzarellou, sušenými rajčaty, bazalkou Avokádový tartar 

Italská bageta s pestem z bazalky, špenátu, kešu oříšky 

Salát z rukoly s nivou a medovým dresinkem 

2.  Místo – Tomáš Darsa 
Kuřecí kapsa s pikantním  hermelínem a slaninou 

Šťouchané brambory s pažitkou 

Rukolový salát s medovo- hořčičným  dipem 

3.  Místo – Aneta Teznerová 
Kuřecí rolka se špenátem 

Štouchané brambory s petrželkou 

Zeleninový salát s vajíčkem a anglickou slaninou 

Fotogalerie 

Zapsala:  Mgr. Janka  Langová 

 

Exkurze a další vzdělávací akce pro žáky 

obor datum místo Stručný popis Organizátoři 

z úseku 

AR, ZA 

 

23. – 24.5. 

16 

Lednice Lednicko-Valtický areál Gorošová 

ZA 25.6. 2016 Vinary Šlechtění a udržování odrůd Řeháková 

ZA 30.5. 2016 Kutná Hora Zahradnictví Hortis 

Vinice 

Zárubová 

DEK 15.10. 2015 Chrudim Modela Tesařová 

Jánová 

DEK 20.1. 2016 Praha Ateliéry České televize - 

kostymérna 

Tesařová 

Jánová 

PEČ 28.1. 2016 Chrudim Senior rezidence Chrudim – 

den otevřených dveří 

Mrázková 

Trávníčková 

PROD 22.4. 2016 Vysoké Mýto Farmářské trhy, Vysoké 

Mýto 

Pitrová 

KUCH červen Rosice Prohlídka výroby masných 

výrobků 

Chourová 

OPR 6.4. 2016 Brno Výstava zemědělské 

techniky TECH Agro Brno 

Slonek  

Hájek 

ZAM 12.11. 2015 Vysoké Mýto Slévárna a modelárna – 

výroba modelů, příprava 

forem, odlévání, obrobení a 

zkoušení materiálů 

Voříšek 

ZAM 12.11. 2015 Vysoké Mýto Výroba linkových autobusů 

IVECO 

Voříšek 

ZAM 29.3. 2016 Zámrsk BRÜCK AM s.r.o. – 

Tváření, obrábění materiálů 

Voříšek 

Šilarová 

TES, ZED 21.4. 2016 Brno Mezinárodní stavební 

veletrh Brno 

Holík 

TR 7-13.5. 2016 Ronneby Výměnný pobyt, odborná 

praxe - Švédsko 

Kysela ml. 

Odvárková 

 

 

Exkurze žáků oboru vzdělávání „Módní dekoratérka“ 
Dne 15. 10. 2015 se žákyně 1. – 3. ročníku oboru vzdělávání „Módní dekoratérka“ zúčastnily odborné exkurze v oděvním 

podniku Modela Chrudim. V tomto provozu se žákyně seznámily s moderními technologiemi výroby oděvů. Prohloubily si 

znalosti z technologie, oděvních materiálů a strojů a zařízení. Velkým přínosem pro ně byla možnost shlédnout pásovou výrobu 

oděvů se kterou se ještě nesetkaly. 

Zapsala Bc. Jana Jánová 

 

 

http://chroustovice.cz/?page_id=10387


Odborná exkurze žáků oboru vzdělávání „Zámečník“ 
Dne 12. 11. 2015 se žáci oboru ZÁMEČNÍK zúčastnili odborných exkurzí, které svým zaměřením navazovaly na výuku 

odborných předmětů i odborného výcviku. 

Jedna exkurze proběhla ve výrobním závodě Iveco Czech Republik a.s. Vysoké Mýto. Zde žáci shlédli moderní způsob výroby 

autobusů – technologický postup výroby, svařování, povrchovou úpravu a organizaci montáže (uspořádání pracovišť). 

Prohlídka byla zahájena zhlédnutím výroby polotovarů vyřezávaných moderními lasery. Na dalším úseku haly probíhalo 

zpracování polotovarů na ohraňovacích lisech, ohýbačkách, vrtačkách atd. Ve svařovně se hotové detaily svařují na robotech 

nebo ručně a posouváním po výrobní lince se postupně sestavuje skelet autobusu. Hotový skelet se celý ponoří do vany a 

moderní technologií (kataforézou) se nanese ochranná antikorozní vrstva, potom se nanáší a vypaluje vrchní lak. Nalakovaná 

karoserie se vrací na montážní linku, kde se provádějí montáže dalších dílů, které jsou dodávány většinou jako subdodávky od 

specializovaných výrobců. Montáž končí kontrolou, seřízením, zkušební jízdou a opětnou diagnostikou. 

Druhá exkurze byla ve firmě Slévárna a.s. Vysoké Mýto. Je to menší, ale úspěšná slévárna zaměřená na odlévání hliníku a 

barevných kovů do pískových a kovových forem. Žáci v podstatě viděli celý postup výroby odlitků i s odborným výkladem. 

Prohlídka začínala v modelárně, přešli jsme k plynovým pecím, od pecí do prostoru licího pole. Tam žáci viděli vyjmutí odlitků 

z rámu a zaformování modelové desky do rámu. Následovala prohlídka jádrovny, kde žáci viděli výrobu jádra. Na dalším úseku 

se čistily odlitky, které se dále obráběly do finální podoby. Poté jsme se přemístili do prostoru, kde se odléval hliník do kovových 

forem a na jiném stroji se provádělo tlakové lití hliníku. Celá exkurze byla zakončena na kontrole jakosti odlitků s odborným 

výkladem. 

Exkurze se zúčastnilo celkem 5 žáků z druhého, 3 žáci z třetího a 1 žák z prvního ročníku.   Zapsal: F. Voříšek 

 

Exkurze do České televize s prohlídkou fundusu 
Dne 20. 1. 2016 jsme s žákyněmi oboru Módní dekoratérka v rámci exkurze nahlédli do zákulisí České televize. Prohlédli jsme si 

zmenšené modely všech budov na Kavčích horách, zjistili, že rozlehlé chodby České televize dohromady čítají na 42 km, je zde 

celkem 4000 místností a přes 1000 interních zaměstnanců. Pozvali nás do kina, kde nám promítli krátký film, v němž jsme si 

prohlédli i ta pracoviště, která není možné běžně navštívit z důvodu rušení provozu při natáčení. Provedli nás i studii, ve kterých 

se natáčí známé pořady České televize. Měli jsme možnost být těsně před natáčením dvou pořadů a to literární revue 

Třistatřicettři, kde jsme se tváří v tvář setkali s hercem, režisérem a dramaturgem Janem Schmidtem a s literárním, filmovým a 

televizním publicistou, kritikem a historikem Janem Lukešem. V druhém pořadu „Sama doma“ se dvě známé moderátorky, 

Martina Hynková- Vrbová a Jana Havrdová připravovaly na odpolední vysílání. Poté jsme se přemístili do prostor, kde se běžně 

prohlídky neprovádějí, a to do FUNDUSU České televize. Jde o tzv. sklad „mrtvých kostýmů“, kde je umístěno 120 000 

pánských i dámských kostýmů z různých filmů, pohádek či pořadů. Nejvíce se našim dívkám líbily kostýmy ze známého pořadu 

StarDance. 

Mgr. Renata Tesařová 

 

Odborná exkurze žáků oboru vzdělávání „Pečovatelka“ 
Dne 28.1.2016 měli žáci oboru vzdělávání „Pečovatelka“ (1. a 2.ročník) možnost se podívat do nově otevřeného zařízení pro 

seniory – Senior rezidence Chrudim. Toto zařízení je klasickým domovem pro seniory, které nabízí 24 hodinovou péči a je 

určeno pro seniory s větším nárokem na pečovatelské a ošetřovatelské potřeby, jako jsou senioři trpící Alzheimerovou 

chorobou či jinou formou stařecké demence. 

Žáci byli seznámeni s chodem zařízení, kde mimo základní pečovatelské a ošetřovatelské aktivity funguje také celá řada 

doplňkových služeb a volnočasových aktivit. Měli jsme možnost vidět také jednotlivé pokoje a vybavení domova včetně 

koupelny pro asistovanou hygienu, senior fitness, kapli i nově vznikající terapeutickou zahradu. 

Mgr. Vendula Mrázková 

 

Exkurze AGROTECH Brno 2016 
Dne 6. 4. 2016 se žáci oboru “ Opravářské práce“ II. a III. ročníku zúčastnili výstavy AGRO TECH v Brně společně se 

zaměstnanci školního závodu MORAS Moravany a.s. 

Žáci měli možnost shlédnout nejnovější zemědělskou techniku pro přípravu půdy, setí, sázení, sklizeň a uskladnění, technologii 

pro chov hospodářských zvířat, malou zahradní mechanizaci a stroje pro lesní hospodářství nejen tuzemské výroby, ale i z celého 

světa. 

Společnosti MORAS Moravany a.s. děkujeme za možnost se této výstavy zúčastnit. 

Zapsal: Zdeněk Hájek 

 

Odborná exkurze oboru vzdělávání „Prodavač“ 
Dne 22. 4. 2016 se žáci oboru „Prodavačské práce“ společně s vyučující  Evou Pitrovou zúčastnili exkurze ve Vysokém Mýtě. 

Místem návštěvy se staly „Farmářské trhy“. Žáci shlédli stánkový prodej a tím si oživili tuto doplňkovou formu prodeje. Cílem 

exkurze bylo mimo jiné i všímat si jednání a chování prodávajících a kupujících, etiky prodeje a dalších odborných faktorů. 

Zapsala:  Bc. Jana Jánová 

 

Veletrh IBF Brno 
Dne 21.04. 2016 se žáci úseku „Stavba“ zúčastnili mezinárodního stavebního veletrhu IBF BRNO. Za stavební úsek se 

prezentovali zedníci a tesaři. Za velmi hezkého počasí jsme viděli přehlídku některých stavebních firem pracujících v tomto 

oboru, několik přidružených odvětví např. výrobci topných zařízení, výrobci oken a dveří, komínů a doplňků domů a bytů. Velmi 

se snažily také obory kominík, pokrývač, stavební klempíř, topenář a instalatér a to v soutěžích přímo na výstavišti. Dílčím 

negativem akce bylo poznání (opakující se trend), že firmy již tolik neprezentují vizuálně na veletrzích, neboť začíná převažovat 

prezentace na internetových stránkách a účast na výstavách slábne.  

Zapsal: Bc. Mrázek Roman 



Odborná exkurze v zahradnictví HORTIS a STARKL a v Kutné Hoře  ve vinicích a 

tersových zahradách 

Žákyně druhého ročníku oboru „Aranžér květin“ se zúčastnily odborné exkurze v Čáslavi a v Kutné Hoře. V rámci exkurze jsme 

prošli skleníky v zahradnictví Hortis , kde jsme se mohli seznámit s dalšími druhy letniček, trvalek a bylin. Zároveň jsme zde 

měli možnost prohlédnout  si kapkovou závlahu při pěstování venkovních rostlin. V zahradnictví je rovněž vybudovaný velký 

biotop s ostrůvky, stylizovaný do Japonských zahrad. Je zde možné projít si Rosarium, kde probíhá výsadba spousty druhů růží, 

jak popínavých od stromkových, až ke klasickým. 

V zahradnictví Starkl jsme měli možnost si hned při vstupu do haly prohlédnout množství doplňků určených nejen k aranžování, 

ale zároveň každý kout byl stylizován do jedné či dvou barev a jiných stylů. Ve venkovních prostorách jsme měli možnost opět 

shlédnout kapkovou závlahu a mnoho okrasných dřevin a trvalek. 

Další částí naší odborné exkurze byla Kutná Hora a návštěva nově osázených vinic, které vedou podél cesty mířící k chrámu 

Svaté Barbory. Poblíž chrámu jsou zmodernizované zahrady určené k relaxaci a odpočinku. Dále jsme se vydali k terasovitým 

zahradám, které byly postupně odděleny schody a osázeny levandulemi, růžemi a velkým množstvím dalších rozmanitých 

trvalek. 

Zapsala:  Pavlína Zárubová 

 

  Inovace ve výuce 

Datum zavedení Popis inovace autor 

 

 

Zavedení automatizovaného skleníku na Květinárně Vedení školy a 

úseku Zahrady 

 

 

Výměna kotlů v Květinárně Vedení školy a 

úseku Zahrady 

 Vybudování dřevěného přístřešku pro ovce, kozy a 

koně 

Vedení školy a 

úseku Zahrady 

 

 

Rekonstrukce a modernizace odborných pracovišť 

pro obory Truhlář, Tesař, Dřevař a Zedník 

Vedení školy a 

úseku Stavby 

 

Práce v rámci odborného výcviku na zajištění provozu a oprav školy 

Charakteristika činnosti Jméno učitele 

KUCH, PEK, CUK – zajištění celodenního stravování pro celou školu, 

výrobky pro školní bufet, výroba zakázek a zajištění stravování při 

akcích školy 

Učitelé OV Gastro 

PROD -  po celý školní rok zabezpečují chod školního bufetu.   Pitrová, Zemanová 

PEČ – praní prádla pro ostatní úseky školy, obsluha v jídelně a podíl na 

úklidu školy 

Trávníčková 

Mrázková 

DEK- oprava ložního prádla internátu, drobné opravy pro úseky Tesařová, Jánová 

ZAH, ARAN – Údržba zeleně v parku, v sadu.  

Zajištění zeleniny a ovoce pro kuchyň a prodejnu.  

Výzdoba vnitřních prostor zámku k různým příležitostem (konference., 

koncert, zkoušky). 

 Prodej výrobků a výpěstků v prodejně.  

Zajištění provozu a sklizně o prázdninách. 

Péče o zeleň v interiéru zámku. 

Květinová výzdoba pro akce učiliště (svatby, koncerty, ples, rauty, atd.) 

Moštování ovoce pro školní bufet. 

Zajištění zakázek na floristické výrobky pro veřejnost (svatební a 

smuteční vazba, výzdoby interiérů, sezónní aranžmá apod.) 

Buchtel 

Smetáková, Máslová 

Učitelé OV ARAN 

 

Balousová,Řeháková 

Smetáková,Řeháková 

Olexová 

Učitelé OV ARAN 

 

Buchtel 

 

Učitelé OV ARAN 

CHOV – Chov hospodářských zvířat a jejich prodej.  

Zajištění provozu a krmení zvířat o víkendech a prázdninách. 

Chov včel a prodej medu. 

Hájková, Buchtel 

Smetáková 

Buchtel 

ZAM – stavebně zámečnické práce v areálu školy – údržba, výroba, 

obrábění, svařování. 

AUTO – servisní práce na vozovém parku učiliště. 

OPR – servisní práce na zemědělské technice školy, pomoc při sklizni 

brambor v ZD Jenišovice v září 2014.  

Voříšek, Zlesák 

 

Prachař 

Hájek, Slonek 



ZED – rekonstrukce prostor pro linku na zámkovou dlažbu – zhotovení 

stropního podhledu, spolupráce na rekonstrukcích objektů školy (úsek 

Stavba, Kovo, Služby), oprava poškozených komunikací po stavebních 

rekonstrukcích 

Mrázek R., Kysela, 

Podaný, Morávek, 

Holík 

TES, DŘEV – pořez kulatiny – řezivo pro realizaci dřevěných staveb 

v areálu školy a zakázek mimo školu 

Rychtařík, Podaný 

TES – položení krytiny nad peletovací linkou Holík 

TR , TES, ZED – celková modernizace učeben Odborného výcviku, 

malování stěn, zapojení rozvodů odsávání ve strojní dílně 

Kysela st., Podaný, 

Vostřel, Rychtařík, 

Mrázek R. 

TES, TR, DŘEV, ZED – spolupráce na rekonstrukcích objektů ostatních 

úseků, opravy a údržba zařízení školy 

Mrázek R., Podaný, 

Rychtařík, Kysela 

TR – výroba hraček a upomínkových předmětů pro prodej a propagaci 

školy 

Morávek, Kysela st., 

Rychtařík, Podaný 

 

Další prezentační, náborové a projektové akce 

obor datum místo Název, obsah Organizátoři 

z učiliště 

ZA, AR, CHOV 28.9. 2015 Opatovice Pohřebačský jarmark Zárubová 

Všechny obory 

školy 

20. – 21.9. 

2015 

Zámek 

Pardubice 

Dožínky Vedení + 

vedoucí úseků 
Gastro 19.- 23.10.  

2015 

Chroustovice Projekt pedagogů 

z Krakowa – odborné 

vzdělávání 

Úsek Gastro 

Všechny obory 

školy 

11.11. 2015 

20.1. 2016 

Chroustovice Dny otevřených 

dveří 

Vedení + 

vedoucí úseků 

Všechny obory 

školy 

27.11. 2015 Chroustovice Adventní trhy Vedení + 

vedoucí úseků 

AR 8.12. 2015 Ledax 

Vysoké Mýto 

Aranžování pro 

seniory 

Gorošová 

ZA, AR, CHOV 10.12. 2015 Hrochův 

Týnec 

Adventní jarmark Řeháková 

Bálek 

ZA, AR 

 

10.12. 2015 Muzeum 

Vysoké Mýto 

Vánoční jarmark Řeháková 

Aranžérky 

květin 

obory Gastro 

18.12. 2015 Chroustovice Adventní koncert 

Výstava vánočních 

dekorací 

Slavnostní raut 

Vedení školy 

Gorošová, 

Máslová 

úsek Gastro 

Všechny obory 

školy 

19.2. 2016 Chroustovice Ples školy Vedení + 

vedoucí úseků 

ZA, AR 28.3. 2016 Luže, 

Léčebna 

Košumberk 

Pelargonie Máslová 

Řeháková 

Všechny obory 

školy 

20. – 21.3. 

2016 

Zámek 

Pardubice 

Velikonoce na 

zámku 

Vedení + 

vedoucí úseků 

ZA, AR,  

Obory Gastro, 

Služby 

19.3.-17.4. 

2016 

Hrad 

Košumberk 

Velikonoční výstava Máslová 

Gorošová 

KUCH, CUK 23.4. 2016 Pardubice Raut na celostátní 

konferenci Asociace 

speciálních pedagogů 

Uličná, 

Chmelíková, 

Pitra 

 



Všechny obory 

školy 

 

8. – 10.6 2016 Nabočany Akce „Naše pole“ 

Starva, ubytování, 

pořadatelská pomoc 

Vedení + 

vedoucí úseků 

ZA, AR, 

CHOV, CUK 

 

19.4. 2016 

20.4. 2016 

Chrudim 

Vysoké Mýto 

Dny Země Buchtel 

 

PEČ 

1.10. 2015 Chroustovice Mezinárodní den 

seniorů beseda s 

důchodci 

Mrázková 

Módní 

dekoratérky 

 

18. – 23.10. 

2016 

Prešov Výměnný pobyt žáků Jánová 

Tesařová 

Pečovatelky 15.12. 2015 

 

Chroustovice Vánoční besídka 

v domě s pečov. služ. 

Mrázková 

Všechny obory 

školy 

 

V průběhu 

roku 

Chroustovice Projektové dny pro 

ZŠ (přírodovědné a 

technické 

vzdělávání) 

Vedení + 

vedoucí úseků 

Pečovatelky 

 

20.1. 2016 Chroustovice Humanitární sbírka  

Fond Sidus 

Trávníčková 

Módní 

dekoratérky 

 

14.- 15.4. 

2016 

Pardubice Výstava – Žena 2016 

- prezentace oboru 

Jánová, 

Tesařová 

Mrázková 

Kuchař 13.-14.11. 

2015 

Chroustovice MČR v malé kopané 

Strava a ubytování 

Johanová, 

Chourová 

Uličná, 

Petrasová  

Tomanová 

 

Kuchař 16.-17.9. 2015 Chroustovice MČR horská kola 

Strava a ubytování 

Vrátilová, 

Petrasová, 

Bačkovský, 

Chmelíková 

Úsek Gastro 25.6. 2016 

 

Chroustovice Svatba (DČ)  

 

Celý úsek 

Schneiderová, 

Chourová 

Vrátilová 

Kysela 

Kuchař 6.- 7.5. 2016 Chroustovice MĆR ve fotbale 

Strava a ubytování 

Vrátilová, 

Bačkovský, 

Schneiderová, 

Chmelíková, 

Tomanová 

 

Cykloturistický kurz – Žďárské vrchy Svratouch 2015 
První vícedenní sportovně turistickou akcí našeho učiliště v letošním školním roce se stal podobně jako loni cykloturistický kurz 

(CTK). Ve dnech 27.9. – 02.10. zamířilo 21 žáků se čtyřmi pedagogy směr Žďárské Vrchy – Svratouch. 

Po vzoru minulých let nás čekal opravdu nabitý týden, plný nejrůznějších aktivit v čele s „polykáním“ podzimních kilometrů ze 

sedel horských a trekingových kol i pěší turistiky. Podzim bývá samozřejmě krásný, barvitý, ale také plný teplotních změn, které 

nás letos více než v minulých letech prověřily a to především co se týká chladného počasí. Díky tomuto se kurz zaměřil více i na 

pěší turistiku, což bylo příjemné zpestření letošního kurzu. I přes zmíněnou nepřízeň počasí se nám podařilo najet více než 120 

km na kole a ujít přibližně 30 km pěšky. 

Během týdne jsme podnikali výlety do blízkého okolí . Navštívili jsme například skalní útvary v oblasti Čtyř palic a Devíti skal. 

Z kulturních akcí lze zmínit povedenou návštěvu bowlingu na Podlesí či minigolf v Borové. Nedílnou součástí každodenního 

programu byly i sportovní hry a táborák. 



Závěrem je třeba nezainteresovaným sdělit, že CTK bylo určeno zejména nově příchozím žákům, aby si prostřednictvím tohoto 

kurzu „snadněji našli“ své místečko v naší škole, školních kolektivech, samozřejmě získali i více opravdových kamarádů, ať už 

z řad spolužáků, tak i pedagogů. Ti, kdo toto postrádají či chtějí v takovýchto aktivitách pokračovat, mají možnost zúčastnit se 

dalších akcí tohoto typu v letošním, ale snad i v příštím roce. Již nyní se těší Vaši organizátoři…. 

Zapsal Mgr. Mrázek Aleš (vedoucí kurzu) 

 

Mezinárodní den seniorů 
Dne 15.10.2015 proběhla ve společenské místnosti Domu s byty zvláštního určení v Chroustovicích podzimní tvořivá dílnička 

pod taktovkou našich žáků z učebního oboru „Pečovatelka“. Tímto kreativním způsobem jsme společně s klienty Pečovatelské 

služby Chroustovice a dalšími nájemníky domu oslavili Mezinárodní den seniorů, který každoročně připadá na první den 

v měsíci říjnu. Výsledkem našeho společného snažení bylo nejen příjemně strávené odpoledne, ale také krásné a originální 

výrobky z dýní, kterými byli všichni přítomní senioři obdarováni. 

Do budoucna bychom rádi na tuto tradici oslavy svátku seniorů navázali a již nyní se velmi těšíme na vánoční besídku, která nás 

bude čekat v následujícím měsíci. 

 

Adventní koncert na zámku v Chroustovicích 2015 
Dne 18. 12. 2015 se konal v zrcadlovém sálu Odborného učiliště Chroustovice tradiční adventní koncert. Vystoupil pěvecký sbor 

Corále, který vykonává svoji činnost při gymnáziu v Žamberku. Povedená akce se konala po záštitou náměstkyně hejtmana Ing. 

Jany Pernicové. Součástí programu byly též prezentace výrobků oborů zahradník a aranžérka a dále raut, který připravili naši 

kuchaři, cukráři a pekaři. 

 

Vánoční sportování 
Před odchodem na vánoční prázdniny proběhlo nejen posezení s kolegy, ale vrátili jsme se také k tradici velkého sportovního 

klání dvojic. Inspirací pro jednotlivé disciplíny byly samotné Vánoce, ale také náš veleúspěšný zimní sport biatlon. 

První časovkou byla „Ježíškovská štafeta“, kdy dvojice, přestrojená do kostýmů, ozdobila vánoční stromeček a proběhla 

labyrintem zámeckých chodeb. Tato rozcvička se hodila i u následujícího biatlonu, kde nechyběl běh na lyžích, ale ani střelba na 

vánoční ozdoby. Kombinace výsledků určila pořadí a nejrychlejší byli oceněni a dekorováni na stupních vítězů. 

Děkujeme Alešovi, Vendulce a Ivetě za přípravu a těšíme se na další pohodové akce. 

 

Kyberšikana a my 
Ve středu 3.2. 2016 proběhla pro žáky prvních a druhých ročníků naší školy v rámci primární prevence zajímavá přednáška, která 

se zabývala fenoménem dnešní doby- internetem, lépe řečeno riziky a nástrahami, které často „virtuální“ život nejen generaci 

našich žáků přináší. Přednáškové pásmo realizovala společnost Acet, konkrétně v tomto případě zkušený a oblíbený přednášející 

Mgr. František Krampota. Ve dvou cca dvouhodinových blocích záživně prezentoval (video, foto) problematiku kyberšikany – 

charakteristiky, fakta, rizika, v neposlední řadě způsoby řešení a návody, jak se s ní vypořádat. Interakce potvrzovala, že téma 

kyberšikany není našim žákům neznámé, samozřejmě nejdiskutovanější nebyl nikdo jiný než „nepostradatelný“ facebook , bez 

kterého si mnozí z nich nedokážou život vůbec představit. Proto někteří o osobních zkušenostech a problémech diskutovali s 

přednášejícím i po skončení vlastní besedy… 

Mgr. Mrázek Aleš, Školní metodik prevence 

 

Výstava „ŽENA 2016“ Pardubice 
Ve dnech 14. – 16. dubna 2016 jsme prezentovali náš obor „Módní dekoratérka“ na kontraktační a prodejní výstavě „Žena 2016“, 

která se konala v Domě techniky v Pardubicích. Vystavovali jsme kuchyňské textilní výrobky, textilní bytovou dekoraci a 

dekoraci svatebního stolu. Na dekoraci svatebního stolu se podíleli žáci oboru „Cukrář“, kteří vyrobili svatební dort a žáci z 

oboru „Aranžér květin“, kteří připravili svatební květinovou výzdobu. Iluzi svatby doplňovaly svatební šaty ženicha a nevěsty. 

Zapsala Mgr. Renata Tesařová 

 

Dny Země 2016  
Tak jako každý rok, tak i v tomto roce se naše škola zúčastnila Dnů Země v Chrudimi (19. 4.) a Vysokém Mýtě (20. 4.). I přes 

chladné počasí bylo u našeho stánku mnoho zájemců o křehkou zeleninu, pokojové a venkovní rostliny. Návštěvníci nakupovali 

pestré zboží pro zkrášlení svých domů i zahrádek. Děti nejvíce zajímaly živé včely v proskleném úlku. K prodeji byl i med. 

Zajímavé byly ale i další expozice, týkající se nejen ochrany přírody a ekologie, ale i tradičních řemesel, které využívají přírodní 

materiály. Náměstí se proměnilo také v minizoo s ukázkami našich ptačích dravců, ryb, ale i domácích zvířat. Celá akce úzce 

koresponduje s výukou celé řady našich oborů, především zahradníků, chovatelů a aranžérů květin. 

 

Konference a IV. Valná hromada Asociace speciálních pedagogů České republiky 
Dne 23.4. 2016 se v Pardubicích – Polabinách uskutečnila konference Asociace speciálních pedagogů České republiky a na 

stejný termín byla také svolána IV. Valná hromada členů ASP ČR. Obě akce se konaly v Univerzitním konferenčním centru. 

Konferenci, jejímž hlavním tématem byly aktuální otázky speciálního školství a inkluze, zahajoval PaeDr. Jiří Pilař, předseda 

ASP ČR. V průběhu akce vystoupili hosté: 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., náměstek člena vlády, MŠMT, profesor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy 

Mgr. Václav Klaus, expert ODS pro oblast školství 

Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc 

Mgr. Jana Karvaiová z Učitelského profesního sdružení 



Stravování pro obě akce zajišťovalo Odborné učiliště Chroustovice. Všichni účastníci chválili organizaci i obsah připraveného 

rautu, který na místě zajišťovala Vendula Uličná, Helena Chmelíková, Ing. Ivan Pitra a vybraní žáci z úseku Gastro. 

Zapsala: Mgr. Miloslava Šilarová 

 

Velikonoční výstava na hradě Košumberk 
Letošní sezónu na hradě Košumberk v Luži zahájila tradiční „Velikonoční výstava“, kde se prezentovalo svými výrobky i naše 

odborné učiliště. 

Žáci oboru truhlář, módní dekoratérka, cukrář a aranžér květin zhotovili na ukázku výrobky, které žáci prvního a třetího ročníku 

oboru aranžér květin vkusně rozmístili v prostorách sklepení hradu. Výstava byla otevřena od 19. 3. 2016 do 17. 4. 2016. Podle 

ohlasů návštěvníků se výstava velice líbila, a tudíž jsme byli vyzváni k další spolupráci na podobných akcích. 

Zapsala: Bohumila Máslová 

 

 

AKTIVITY INTERNÁTU 

 

Výlet do Nových Hradů 
Využili jsme příjemného počasí na konci září a zpestřili jsme si pobyt na internátě zajímavým výletem do přírody i za poznáním. 

Většina z nás, ze skupiny vychovatelky Tomanové, přijala nabídku a vyrazila školním autobusem navštívit areál zámku Nové 

Hrady a cyklistické muzeum, které se nachází v renovované budově bývalého špejcharu. Původně byla v plánu i návštěva obory 

daňků, ale jelikož jsme „pohodlní, chybí nám nadšení a elán“, zůstalo jen u prohlídky muzea a návštěvy cukrárny, kde se někteří 

z nás občerstvili. Celkově se výlet dle vyjádření většiny účastníků vydařil. 

Zapsala Bc. LibušeTomanová 

 

 

Turnaj ve vybíjené 
8 . září se konal v rámci internátních aktivit turnaj ve vybíjené. Své schopnosti si v dramatickém zápolení poměřovala družstva 

žáků jednotlivých výchovných skupin a to jak v týmech dívek, tak chlapců. 

    
 

 

Soutěžní šestiboj 
První listopadové pondělí po podzimních prázdninách jsme věnovali pestrým soutěžím. Naše vychovatelky si pro nás připravily 6 

stanovišť s různými disciplínami. Procvičit jsme si mohli paměť, vědomosti, obratnost, sílu, přesnost, důmyslnost a taktiku. 

Soutěžilo se v následujících disciplínách: Kimova hra (zapamatování si co největšího počtu předmětů shlédnutých na časový 

úsek půl minuty), střelba na branku (florbalovou holí a míčkem), hod papírovou koulí, poznávání zvířat a ptáků volně žijících 

v přírodě, hod pytlem naplněným pískem a přemísťování předmětů. 

Soutěžilo se v družstvech po 5ti žácích příslušných do stejné výchovné skupiny. Každá skupina tak měla 2-3 družstva, čímž se 

šance na „medaili“ každé skupině mohla zvýšit. Hodnotili jsme ve dvou kategoriích I. kat. chlapci 2P (2. patro) a II. kat. tvořily 

dívky MD (malý domov) a chlapci (podloubí). A nyní k výsledkům: 

I. kategorie 

1. místo skupina vych. Tomanové 184,9 bodů (Louvar T., Berky M., Horváth D., Hodáň A., Duda M.) 

2. místo skupina vych. Lustigové 184 bodů (Kima M., Víšek J., Tomášek P., Horáček M., Kadeřávek L.) 

3. místo skupina vych. Wiesnerové 167,1 bodů (Tauber J., Prokop M., Dvořák J., Heger T.,Parák J.) 

II. kategorie 

1. místo skupina vych. Růtové 151,6 bodů (Zyková E., Štěpánková M., Víško á T., Rybenská I., Danihelová J) 

2. místo skupina vych Zuntové 149,1 bodů (Koška F. Ježek F.,Ludvík J.,Kubík A. Peřina J.) 

3. místo skupina vych. Čečetkové 142,4 bodů (Marholdová A., Kopecká M., Hemelíková A., Lorencová, Lněníčková N.) 

 

Mikulášská nadílka 
Po roční pauze se nám díky ochotě, aktivitě a zájmu tří našich žáků – Míši Berkyho, Vojty Volfa a Dana Horvátha podařilo 

zorganizovat mikulášskou diskotéku. Její průběh zpestřila přítomnost tří čertů a jednoho anděla, jen Mikuláš se nám někde 

zatoulal, ale na veselém průběhu celé akce to však nic neubralo. Skvělá nálada zúčastněných se odrazila v tanci a naplněném 

„parketu“ a v ochotě zapojit se do dvou soutěží, které připravily paní vychovatelky. 

Velký dík patří disc jockeyům za vybraný repertoár skladeb a za zodpovědný přístup nejen k vlastní organizaci, ale i k zajištění 

úklidu a pořádku po jejím ukončení. 

Tomanová Libuše – vedoucí vychovatelka 

 



Předvánoční výlet do Pardubic 
15.12. 2015 jsme s  řidičem J. Kozlem a vychovateli L .Závorkou a L. Tomanovou vyrazili do Pardubic  s cílem trochu nabourat 

stereotyp běžného týdne tráveného na internátě, pokoukat, možná i něco nakoupit pod stromeček a hlavně zajít si zahrát bowling 

a strávit tak společně příjemné chvíle sportovním kláním.   Společně jsme se prošli od středu města pěší zónou na Perštýnské 

náměstí, kde na nás dýchla vánoční atmosféra klidu a pohody a rovněž symboly křesťanských svátků – nazdobený vánoční 

stromeček a jesličky. To vše bylo krásně podkresleno nasvícenou nádhernou architekturou historických domů. Po chvilce 

kouzelného zastavení jsme se přesunuli na tolik očekávaný bowling u Vojtěchů, kde jsme strávili příjemnou hodinku hry a po 

občerstvení jsme se vrátili zpět do Chroustovic. 

Zapsala L.Tomanová 

 

Švihadlová toč 
Dne 7.1.2016 jsme na internátě pod vedením vychovatelky paní Tomanové uspořádali první sportovní čtvrtek v novém 

kalendářním roce. Soutěžilo se ve skoku přes švihadlo a této zajímavé disciplíny se zúčastnilo 18 žáků, kteří byli rovnoměrně 

rozděleni – 9 dívek a 9 chlapců – do dvou stejně početných kategorií. V soutěži chlapců zvítězil Lubor Šejstal se 138 

provedenými skoky, druhé místo obsadil Michal Berky (96 skoků) a pomyslnou bronzovou příčku získal Jan Páprčka s 75ti 

provedenými skoky. Soutěž dívek ovládla Nikola Ilichová, jež dosáhla 55ti skoků, na druhém místě skončila Jana Elstnerová (34 

skoků) a „bronz brala“ Sabina Miková, která dosáhla výsledku 29 skoků.   Soutěž se vydařila a závodníkům patří dík za 

vynaložené úsilí, snahu, elán a dosažené výsledky. 

 

Beseda s policií 
Dne 22.1.2016 nás na internátě navštívili dva pánové z Policie České republiky. Pověděli nám o své práci, o životních chybách a 

jejich následcích pro mladé lidí – teenagery, vedoucích  mnohdy až ke zkušenostem s případnou  vazbou a  vězením. V rámci 

besedy nám ukázali akt zatýkání, nasazení pout a snímání otisků. Vše toto si někteří z nás mohli v rámci besedy zkusit na vlastní 

kůži. Beseda byla zajímavá, poutavá a také trochu akční, a kdo se chtěl trochu ušpinit, odnesl si jako dárek svůj otisk prstu na 

papíře. 

Zapsala: Tomanová L. 

 

Sportovní čtvrtek 
Tohoto sportovního klání se dne 21.ledna účastnilo 14 žáků. Závodníci se na počátku soutěže seznámili s pravidly a mohli si 

hody nejprve vyzkoušet. Cílem zápolení bylo se hodem co nejvíce přiblížit k namalované čáře, jejíž zásah byl stoprocentním a 

absolutním výsledkem. Toto se nikomu ze startujících nepodařilo, nejlepšího hodu dosáhl Vojtěch Volf, který se absolutnímu 

výkonu přiblížil na 2 centimetry. Za ním „medailová“ místa obsadili David Sýs a Petr Tomášek. Zajímavostí byl fakt, že během 

přípravných hodů, kdy ještě nebyli závodníci svázáni nervozitou, se podařilo čáru trefit hned dvakrát – snad tedy někdy příště. 

Zapsala: Růtová Jitka 

 

Nikdo není dokonalý 
Je tradiční soutěž, konaná v  pololetí školního roku v zrcadlovém sále školy. Tak tomu bylo i v letošním školním roce. 25.1. 2016 

v 16 hodin se sešly všechny internátní skupiny na „zrcadláku“, kde jsme vylosovali 3 zástupce z každé skupiny, kteří se posadili 

ke stolečkům, aby reprezentovali skupinu ve vědomostní soutěži. Bylo jim položeno celkem 12 různých soutěžních otázek. 

S počtem 9 správných odpovědí se umístili na 1. místě soutěžící ze skupiny vychovatelky Zuntové. 

6 správných odpovědí, tedy na 2. místě skončili soutěžící ze skupiny vychovatelky Čečetkové. 

5 správných odpovědí měli soutěžící ze skupiny vychovatelek Růtové a Lustigové, kdy na rozstřel položenou otázku odpověděly 

dívky od vychovatelky Růtové a získaly tedy 3. místo. 

Soutěžili i diváci, ovšem otázky měli jiné a správnost odpovědí mohli vybírat z možností A,B,C,D, které zaznamenávali na 

lístečky. Tyto pak odevzdali svému vychovateli. Nejúspěšnějšího žáka – diváka si již vyhodnocovaly samotné vychovatelky v 

jednotlivých skupinách. 

 

Valentýnská diskotéka 
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a 

náklonnosti mezi partnery, kdy si tito věnují různé dárky a projevují si vzájemnou přízeň jako projev snahy potěšit toho druhého 

a dát mu najevo, jak jej mám rád, jak si ho vážím a co pro mě znamená. 

K oslavě tohoto svátku si naši ubytovaní žáci uspořádali diskotéku, aby spolu mohli strávit u této příležitosti společné zábavné a 

veselé chvíle. Paní vychovatelky si pro ně připravily 3 párové soutěže. Hudbu zajišťovali naši osvědčení „dýdžejové“, kdo chtěl, 

tak si zatančil, ti, kteří měli hravého ducha si zasoutěžili a úspěšní obdrželi sladkou odměnu, která byla tematicky pojata. 

 

Den Země 2016 
Jako tradičně každý rok, se naši ubytovaní žáci zapojili do aktivity na pomoc přírodě. Zbavit přírodu odpadků , vyprodukovaných 

zejména obalovým průmyslem , který však neskončil na místech k tomu určených, ale díky bezohlednosti některých občanů 

v přírodě-po příkopech či v lesících, to byl náš prioritní cíl. 

Letos trochu s  předstihem, a to již po velikonočních svátcích, za pěkného počasí 29.3. 2016, jsme vyrazili do okolí Chroustovic, 

přesněji řečeno do Žilovické bažantnice, kde jsme našli množství nejrůznějších odpadků, které se ani nevešly do připravených 

pytlů a několik hromad vysbíraného smetí lemovalo kraj silnice do dalšího dne, než je Technické služby našeho městyse 

odklidily. Cestu zpět jsme též neponechali bez povšimnutí a rovněž příkopy podél silnice Žilovice – Chroustovice jsme od 

nejrůznějšího odpadu vyčistili. Na tomto záslužném činu se podíleli chlapci ze skupin vychovatelek Lustigové, Tomanové a 

Wiesnerové. Skupina vychovatelky Zuntové vyčistila cesty kolem zámecké zdi od Velkého splavu a dále až za firmu “ S plus Ř 

kovo“ a podél plotu pod tújemi zámeckého arboreta. No a naše děvčata za asistence vychovatelek Rejmanové a Wiesnerové se 



vydaly po příkopech trasy  Chroustovice – Městec. Z fotografií v naši galerii si můžete povšimnout, že to nebyla jen příjemná 

procházka probouzející se přírodou, ale i kus odvedené práce. Všem, kteří se podíleli na úklidu přírody, patří velké poděkování. 

Zapsala: Libuše Tomanová 

 

Čarodějnice na zámku 
Čarodějnice jsou tradicí, kterou jsme si zvykli zařadit do akcí pořádaných i na internátě našeho učiliště, i když jsme jejich konání 

sledovali s určitými obavami, neboť jsme se důvodně obávali, že nám počasí a jeho předpovědi vystaví nepříjemnou „stopku“. 

Nakonec se počasí umoudřilo a po menší „spršce“, kterou vyplnil a zpestřil DJ Vojta reprodukovanou hudbou, jsme drobnými 

soutěžemi, opékáním špekáčků a přátelským posezením u ohně tradici dostáli. Novou atrakcí byla pak projížďka na školním 

koni  Ariela. Příjemné odpoledne jsme zakončili povedenou diskotékou sourozenců Korových, kteří se prezentovali jako velmi 

dobří DJ.  Pro ilustraci, jak se den 28. 4. 2016 vydařil, přikládáme k článku několik fotografií. 

Zapsala Bc. Libuše Tomanová 

 

Beseda o airsoftu dne 11.4. 2016 
Airsoft  je „koníčkem“ našich dvou žáků, kteří si o této zálibě připravili pro své ubytované spolužáky besedu. Pověděli nám o 

svých sympatiích k České a Československé armádě, proč a kde se věnují této zálibě. Seznámili nás s maketami zbraní, které 

používají. Pustili nám různá videa o své činnosti a ukázali několik fotografií z akcí. 

Částečně se nám nepodařila dokumentace z besedy, ale přesto poskytneme čtenářům a návštěvníkům našich stránek několik 

podařených fotografií. Nicméně poděkování organizátorům Vaškovi L. a Oldovi V. přesto patří, a to především za jejich odvahu 

a chuť vystoupit před spolužáky, za čas věnovaný přípravě a rovněž za zdařilou ukázku zbraní a uniforem. 

Zapsala Bc. Libuše Tomanová 

 

Vybíjená dne 22.4. 2016 
A proč ne? Krásné počasí přímo vybízelo k pobytu na vzduchu a k protažení zlenivělého těla. Takže sestavit rychle týmy a turnaj 

mohl začít. Sehrály se zápasy vždy tří družstev ve dvou kategoriích (dívčí a chlapecká). O rozhodování se postaraly vychovatelky 

Zuntová a Čečetková. Všichni se do hry zapojili se zápalem a snahou vyhrát. Ti, kterým se to podařilo, získali alespoň sladkou 

odměnu. A jak je vidět z fotografií, vítězné družstvo si úspěchu patřičně užívalo. Celé odpoledne bylo provázeno báječnou 

atmosférou, nadšením a povzbuzováním všech zúčastněných, kterým za podíl na vydařené akci děkujeme. 

Za kolektiv vychovatelek  – Tomanová Libuše (ved. vychovatelka) 

 

Ekologie a životní prostředí 
Dne 10. května 2016 se uskutečnila v  zrcadlovém sále beseda na téma „Ekologie a životní prostředí“. Hostem besedy byl Ing. 

Milan Morch, revírník lesní správy a předseda ZO ČSOP Nasavrky. 

Besedy se zúčastnila většina internátních žáků. Pan Ing. Morch nás seznámil s národními parky a ostatními chráněnými oblastmi 

v ČR. Hovořil o zde rostoucích vzácných květinách a žijících zvířatech. Uvedl konkrétní příklady pomoci na ochranu přírody, a 

to jak ze strany státu, tak dobrovolnické. Shlédli jsme rovněž množství fotografií z různých akcí a krajů naší republiky. 

Pan Ing. Morch nám věnoval mapy naučných stezek a časopisy „Naše příroda“. Beseda, protože velmi zaujala, byla zakončena 

potleskem zúčastněných diváků. 

Zapsala vychovatelka Jitka Růtová 

 

Sportovní čtvrtek – překážková dráha 
Dne 26.května nám počasí přálo a proto se mohl sportovní čtvrtek uskutečnit venku na hřišti v areálu učiliště. Jednalo se o soutěž 

v překonávání překážkové dráhy složené z několika disciplín, jako  jsou  dribling se slalomem, skok přes švihadlo, běh (i 

pozadu), hod na koš a přenášení míčku na pálce. 

Cílem bylo splnit všechny zadané úkoly v co nejkratším čase. 

Účast byla mimořádně početná, soutěžících bylo 13 (10 chlapců a 3 dívky) a zbývající internátní mládež tvořila vděčné 

publikum. 

Jako první si dráhu úspěšně vyzkoušela naše vedoucí vychovatelka paní Tomanová. Bohužel stopky nebyly spuštěny a tak 

nemohla být zařazena do vyhodnocení. 

Odměněni byli 3 nejlepší chlapci (Horáček, Paprčka a Horváth) a 3 dívky (Ilichová, Balogová a Pavlíčková) s nejrychlejším 

časem, a to ve dvou kategoriích (1.kat. – chlapci z druhého patra a 2.kat. – dívky a chlapci z podloubí). 

Všichni soutěžící projevili enormní elán a snahu, aby uspěli co nejlépe. Sportovní čtvrtek se velmi vydařil a proběhl v bojovné, 

ale přátelské atmosféře. 

Zapsala: vychovatelka Jitka Růtová 

 

 

Výlety internátu 
Je téměř konec školního roku a naše skupina při malém posezení zhodnotila, co jsme během školního roku zažili, o co nás 

obohatil a co přinesl hezkého a nového. Zavzpomínali jsme si, které akce a výlety jsme podnikli, a o ty se s vámi chceme ve 

fotografiích podělit.  Zavedeme vás do plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě ( 26.1. 2016), na akci Dne Země – úklid kolem 

řeky Novohradky (29.3. 2016), na zámek Žleby a přilehlou oboru (2.9. 2015), na sportovní vyžití při bowlingu v Chrudimi (21.3. 

2016) a turistickou procházku krásnou přírodou Toulovcových maštalí ( 23.5.2016). 

Tak se s námi podívejte, možná se nechte inspirovat k výletům a aktivitám, a těm z vás, kteří už s odstupem času a dávkou 

euforie už jen vzpomínáte na školní léta – ty časy minulé, a občas si je připomenete na našich stránkách, přejeme, ať blížící se 

dovolené jsou vám zásobou pěkných zážitků a pohody. 

Zapsala: vychovatelka N. Zuntová 

 



 

AKCE SPORTOVNÍHO KLUBU INTEGRA 

 

Mistrovství České republiky v závodech horských kol zdravotně znevýhodněných 

sportovců 
V obci  Sruby nedaleko Chocně se 16. – 17. října uskutečnil třetí ročník mistrovství České republiky ČSMPS závodů na horských 

kolech. Závody organizovaly sportovní kluby Integra Chroustovice ve spolupráci s SK Partou Litoměřicko. Parta Litoměřicko je 

dlouholetým organizátorem MČR v cyklistice (koná se v Račicích), Integra Chroustovice organizuje MČR v kopané a futsalu a 

tak ze spolupráce těchto dvou subjektů vznikla tato, dnes již snad tradiční sportovní akce. 

K závodům nastoupilo celkem 81 závodníků v kategoriích žáci, žákyně, junioři + muži a juniorky + ženy. Rozdělením byly 

jednotlivé kategorie určeny pro žáky základních škol praktických, odborných učilišť, základních škol speciálních a klienty 

domovů pro handicapované apod. 

V pátek odpoledne se za deštivého počasí uskutečnila tříkilometrová časovka jednotlivců, kde v první části převažovalo stoupání 

po asfaltu a poté následovala jízda po lesní cestě. V sobotu pokračovalo mistrovství již za asistence sluníčka závodem 

s hromadným startem na 4,7 km dlouhém okruhu, který byl technicky velice náročný včetně stoupání a jednoho prudšího sjezdu. 

Jednotlivé kategorie absolvovaly jeden okruh, pouze kategorie mužů A ho projela dvakrát. Radost pořádajícímu oddílu dělali i 

samotní domácí závodníci (SK Integra Chroustovice), kteří vybojovali pro svůj oddíl hned 5 medailí! Kamil Šustr zlato 

(časovka) a bronz (okruhový závod) v kategorii mužů B, Marholdová Aneta dvě stříbrné medaile (časovka, okruhový 

závod) v kategorii žen A a Vodičková Michaela bronz (okruhový závod) taktéž v kategorii žen A. 

Při slavnostním vyhlášení byly nejlepším kromě medailí a diplomů předány i věcné ceny. Všichni medailisté v jednotlivých 

závodech a kategoriích získali cyklistické vybavení nebo sportovní potřeby. Navíc úplně na závěr proběhla oblíbená „tombola“, 

ve které si všichni účastníci vylosovali další odměnu, od různých drobností až po hodnotné ceny. Všechny tyto ceny byly 

zakoupeny ze sponzorských darů, které se podařilo získat díky nadšení zmiňovaných organizátorů, vedení obce Sruby a 

cyklistického oddílu J. Voleského z Chocně, který mj. pomáhal se stavbou trati i tech. zajištěním závodů včetně servisu. Punc 

akci dodalo i krásné prostředí chroustovického barokního zámku, ve kterém byli všichni účastníci MČR ubytováni a učiliště, 

které v něm běžně funguje, zajišťovalo účastníkům stravování. 

Organizátoři ještě jednou děkují účastníkům za sympatickou prezentaci svých výkonů, ostatním za spolupráci a přízeň. Nezbývá, 

než se těšit na další ročník a tedy na podzim 2016 nashledanou. 

Zapsal Aleš Mrázek 

 

 

II. ročník MČR ČSMPS ve futsalu mužů a juniorů 
13. -14. 11. 2015 (Chroustovice/Moravany) 

 
Ve dnech 13. –14. listopadu se konal II. ročník Mistrovství České republiky ČSMPS ve futsalu mužů a juniorů. Tento turnaj 

úspěšně, podruhé nahradil doposud realizované turnaje MČR ČSMPS v malé kopané (14x). 

V líbivém a moderním prostředí sportovní haly v Moravanech změřilo síly tentokrát 7 mužstev včetně reprezentačního výběru. 

Veškeré služby (ubytování, stravu, dopravu) zajišťoval účastníkům osvědčený a vstřícný partner – Odborné učiliště 

Chroustovice. 

Vzhledem k lichému počtu účastníků zvolili pořadatelé nejspravedlivější herní model, tedy systém utkání každého s každým. 21 

zápasů, které byly vměstnány do dvou hracích dnů, prověřilo jednotlivá mužstva jak po herní, tak hlavně po fyzické stránce, která 

byla mnohdy příčinou drobných zranění (svalová namožení, výrony…), přesto k jednotlivým zápasům nastupovala mužstva 

s nadšením a touhou vyhrát.. 

K vidění byly velice pěkné sportovní výkony a dramatické zápasy, které potvrdily dynamiku a atraktivnost futsalu a zároveň 

zlepšenou herní kvalitu turnaje. 

Celý dvoudenní turnaj se obešel bez jakýchkoliv excesů v chování účastníků, bohužel tato kontaktní hra (srážka s protihráčem, 

fyzická náročnost, únava…) zapříčinila v několika případech drobnější zranění, v jednom případě blokaci zádového svalstva, 

kterou bylo nutné odstranit v lékařském zařízení. 

Organizátoři děkují účastníkům za příkladnou reprezentaci svých oddílů, sponzorům za přízeň, díky níž neodjel žádný 

z účastníků „s prázdnou“ a těší se doufejme na příští, již třetí ročník. 

Mgr. Mrázek Aleš (hlavní organizátor) 

 

 



Mistrovství ČR ČSMPS v minikopané mužů a juniorů 6.5. – 7.5. 2016 
Již po šestnácté přijely do Chroustovic, krásného zámeckého prostředí areálu učiliště, sportovní fotbalové týmy ČSMPS, aby 

svedly boje o titul Mistra České republiky v mini kopané, kategorie mužů a juniorů. Letos opakovaně velký fotbal nahradila 

minikopaná (= fotbal malých forem hrající se na ½ hřiště), vzhledem k menším hráčským požadavkům a vlastní atraktivitě návrat 

klasického pojetí fotbalu hned tak neumožní. 

Turnaje se zúčastnilo 8 týmů z České republiky, které se utkaly spravedlivým herním systémem ve dvou nasazených skupinách. 

Umístění v nich pak určilo čtvrtfinálové dvojice, z nichž vítězové postoupili do sobotních bojů o medailové posty. Poražené 4 

týmy bojovaly v sobotu o konečné 5. – 8. místo. 

Hned úvodní zápasy naznačily, že vynikající sportovní podmínky na hřištích i sportovním areálu v Chrasti, kam jsme se 

opakovaně vrátili, nabídnou atraktivní, dynamické a na góly bohatá utkání. Aby bylo známo jméno nového mistra ČR, muselo 

být sehráno 24 utkání ve dvou hracích dnech. Tato skutečnost potvrdila, že mini kopaná je dynamickou sportovní odnoží kopané, 

kde výsledek „dělá“ vyrovnaný kolektivní výkon. 

Titul mistra České republiky dokázal obhájit loňský nečekáný vítěz – tým ze severozápadu České republiky – Olymp Jirkov 

(Ústecký kraj), který v konečném finále musel o zisku titulu rozhodnout až v dramatických pokutových kopech s týmem z 

Hradce Králové. 

Všichni účastníci turnaje si odvezli, tak jak je tomu v Chroustovicích zvykem, kromě sportovních zážitků a medailí za kolektivní 

i individuální výkony také sportovní ceny, za které patří dík organizátorům a především podpoře sponzorů. Sympatickou 

atmosféru turnaje podtrhlo i krásné – slunečné jarní počasí, kvalita sportovišť a zázemí, které se podařilo organizátorům 

mistrovství zajistit. Nezbývá tedy, než těšit se – opět v roce 2017 nashledanou.. 

Za organizátory: Mgr. Mrázek Aleš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.       ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 

Výsledky hospodaření:                                                                                          Skutečnost v Kč 

    k 30. 6. 2016 

Mzdové prostředky, odvody a FKSP      14 996 190,92 

Platy             9 836 963,66 

Platy úřad práce              623 704,00 

Platy ostatní zdroje                25 260,00 

Platy doplňková činnost               56 174,34 

OON pro zaměstnance             140 406,00 

OON doplňková činnost             131 977,00 

OON OPVK                   4 800,00 

OON Erasmus                 68 550,00 

OON pro učně za produktivní činnost           367 630,00 

Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP       3 714 087,05 

Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP doplňková činnost          26 638,87 

 

ONIV             5 580 240,33 

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem            24 350,00 

Potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)    1 327 291,18 

Ochranné pomůcky                52 844,20 

Učebnice a školní potřeby               41 433,05 

Knihy, učební pomůcky, předplatné                        0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek (včetně kompenzačních pomůcek)            7 271,53 

Nákup materiálu              749 207,42 

PHM                121 187,95 

Energie včetně stočného             986 813,18 

Internet                          0,00 

Služby pošt a telekomunikací (bez internetu)            20 970,00 

Služby peněžních ústavů vč. Pojištění             12 195,59 

Nájmy tělocvičen a sportovišť              10 450,00 

Nájemné ostatní (movitého majetku, plynových lahví, příležitostné apod.)        45 012,00 

Služby školení a vzdělávání včetně cestovného            80 126,67 

Ostatní služby  (bez internetu)            531 773,14   

Opravy a údržba nemovitého majetku (bez větší údržby)           48 165,00 

Opravy movitého majetku             184 607,50 

Odpisy                927 372,00 

Daně a poplatky včetně daně z příjmů               5 050,00 

Ostatní výdaje (vč. reprefondu)            287 985,92 

Výdaje z ostatních účel.dotací (bez přímých výdajů a běžného provozu)       116 134,00    

VÝDAJE CELKEM         20 576 431,25 

Příjmy z produktivní práce učňů         1 166 996,00 

Příjmy v DD a internátech             203 314,00 

Příjmy ze školního stravování (potraviny)           910 970,00 

Ostatní příjmy (vč. úroků)             841 348,78 

NIV dotace ze státního rozpočtu (na přímé náklady)    13 592 053,00 

NIV dotace od kraje celkem (na běžné provozní výdaje)     2 943 705,00 

Ostatní účelové dotace             994 715,40 

Převod z FO                          0,00 

Převod z RF                          0,00 

PŘÍJMY CELKEM         20 653 102,18 

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2016             76 670,93 



Školní jídelna 

Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování č. 258/2000 Sb., vyhláškou č 137/2004Sb. 

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

nově nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, které je nadřazeno našim 

národním předpisům. 

  

Výše stravného :                      platba               fin. norma          režie      

 

Učni         Snídaně + svačina      23,-                 15,- + 8,-                

                 Oběd                          26,-                 26,-                        

                 Večeře + svačina        26,-                19,- + 7,-               

 

Zaměst.   oběd                           26,-                  26,-                        

 

Cizí strávníci 

                 Snídaně                      32,-                  23,-                    9,- 

                 Oběd                          59,-                  26,-                    33,- 

                 Večeře                       52,-                  26,-                    26,-  

 

Vyúčtování stravného a ubytování : 

Přeplatky byly vráceny 30.6. 2016 na účet předplatitele. Pokud byla strava a ubytování placeny 

v hotovosti, byly přeplatky vráceny k 30.6. 2016. V případě 3. ročníků byly kontrolovány a 

podepisovány výstupní listy, provedeno vyúčtování a vrácení peněz. Pokud nebyly přeplatky 

v případě 1. a 2. ročníků vyzvednuty, byly ponechány jako záloha na měsíc září.  

Za školní rok 2015  -  2016   bylo vydáno :                                                                                                                                                                                                                     
snídaní            12 760    porcí     

obědů              35 918    porcí     

večeří              10 858    porcí     

 

Každý měsíc jsou prováděny uzávěrky hospodaření školní kuchyně ( stravné,   příjem a 

výdej peněz, faktury, srážky ze mzdy, cizí  strávníci, pohyb ve skladu potravin, bufet, doplňková 

činnost, projektové dny, rozpis stravného a ubytování)                                            

Dokumenty z uzávěrek hospodaření kuchyně jsou založeny u vedoucí ekonomického úseku 

Kamily Téglové a pokladní Marie Yonové.  

 

Do školní jídelny je dodávána zelenina a ovoce ze školní zahrady, což snižuje náklady na 

suroviny a díky tomu může jídelna každý den podávat zeleninové saláty a ovoce, aniž by se cena 

stravy výrazně zvyšovala. 

 

Klub rodičů a přátel OU a PrŠ , Chroustovice. 
Předsedkyně : paní Eva Pitrová 

Klub ve školním roce 2015/16 poskytl příspěvky na : 

- ceny do odborných soutěží v OV a soutěží sportovních na internátě 

- účast v povinných školních kurzech - 150 Kč na žáka 

- občerstvení při ZZ 

- vstupné na kulturní a sportovní akce 

- pitný režim v jarních měsících 

- věcné odměny pro nejlepší vycházející žáky 

- účast žáků na odborných soutěžích mimo naše učiliště 

- materiální zabezpečení zájmových kroužků na internátě 

Pod záštitou Klubu byl uspořádán školní ples a stužkování žáků 3. ročníků.  



XI.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

Školní rok 2015/2016 byl opět bohatý na zahraniční aktivity našeho učiliště, které jsou 

samozřejmou prezentací školy, zkvalitněním odborných praxí, ověřením si vlastních schopností 

v podmínkách partnerských cizojazyčných škol a samozřejmě i o odpovídající zvýšenou 

popularizací. 

 

Mezinárodní evropský projekt i VET4D financovaný z programu Erasmus+ 

Naše škola v letošním roce pokračuje v činnosti v rámci mezinárodního evropského projektu 

podpořeného z dotačního programu Erasmus+ pod názvem iVET4D. Projekt je zaměřen na 

tvorbu strategických partnerství mezi středními odbornými školami z různých zemí Evropy a 

zařízeními zaměřenými na pomoc lidem s handicapem.  

Hlavním výstupem projektu je výroba konkrétního výrobku, resp. zařízení na pomoc lidem 

s postižením studenty střední školy. Dalšími výstupy jsou mezinárodní setkání studentů, určené 

zejména ke vzájemnému předávání zkušeností, dále pak různé metodické příručky, účast na 

mezinárodních konferencích apod. 

Do projektu jsou v tomto dotačním období zapojeny střední školy z Německa, Rakouska, Itálie, 

Španělska, Švédska, Finska a České republiky a dále dvě neziskové organizace z Belgie a Irska, 

jejichž hlavní činností je podpora lidí s handicapem.  

Zástupci školy se v rámci projektu zúčastnili mezinárodní konference v italské Perugii, dále 

mezinárodního veletrhu zaměřeného na podporu lidí s handicapem v rakouském Salzburku a 

mezinárodní konference v Bruselu. Mobility umožnily žákům naší školy navštívit švédské 

Ronneby, kde mohli prezentovat výsledky své práce na projektu.  Škola získala také celou řadu 

nových kontaktů na potenciální partnery pro příští mezinárodní projekty. 

Bližší informace jsou na projektovém webu www.vet4d.eu. 

 

Pracovní konference mezinárodního projektu iVET4D v italské Perugii 

 
 

Ve dnech 30. září až 2. října 2015 se zástupci školy zúčastnili v italské Perugii další pracovní 

konference v rámci projektu iVET4D, do kterého je naše škola spolu s partnery z Německa, 

Rakouska, Itálie, Španělska, Švédska, Finska, Irska a Belgie dlouhodobě zapojena. Projekt je 

financován z prostředků Evropské unie, programu Erasmus + a jeho hlavním cílem je v rámci 

odborného vzdělávání vytvořit pro sociálního partnera, kterým může být chráněná dílna, 

stacionář či jiná organizace zabývající se pomocí postiženým, výrobek, jež by takovému zařízení 

ulehčil práci s klienty, příp. pomohl zvýšit šance těchto klientů pro získání adekvátního 

pracovního uplatnění. 

Na konferenci všichni z partnerů prezentovali pokrok ve svých projektech. Postupně vznikají 

různé výrobky, které budou následně spolu s návody zveřejněny na webových stránkách projetu 

jako jeden z jeho dalších výstupů. Naše škola spolupracuje se Základní školou praktickou Svítání 

Pardubice, pro kterou žáci učebního oboru Truhlář pod vedením učitelů vyrábějí speciální 

výškově stavitelný stolek pro vozíčkáře a výukové pomůcky pro výuku matematiky a další 

drobné boxy na třídění písmen, číslic a dalších materiálů. Během podzimu budou prototypy 

těchto pomůcek předány Základní škole Svítání k otestování. 

Jako velmi cenná se jeví možnost, kterou projekt nabízí žákům naší školy, vycestovat do školy 

švédského partnera a spolu s německými a švédskými žáky pracovat na společném výrobku. 

Taková zkušenost zvýší jistě do budoucna jejich uplatnění na trhu práce. 

http://chroustovice.cz/?p=10170
http://chroustovice.cz/?p=8010
http://chroustovice.cz/wp-content/uploads/50000000.png


Dalším výstupem projektu je tvorba dvou metodických příruček, zaměřených na implemantaci 

výsledků předchozích kol projektu VET4D do školní praxe, a to jak ve smyslu úprav učebních 

osnov, tak také s ohledem na zlepšení metodiky zajišťování mezinárodních odborných praxí 

studentů středních odborných škol, na čemž se podílí také zástupci naší školy. 

Na webových stránkách www.vet4d.eu je již také dostupné nové propagační video projektu. 

 

Návštěva žáků školy ve švédském Ronneby 

 

Na začátku května navštívili žáci druhého ročníku učebního oboru „Truhlář“ speciální střední 

školu Sjöarpskollan ve švédském Ronneby. Tato mobilita byla jednou ze součástí mezinárodního 

projektu iVET4D, financovaného prostřednictvím programu Erasmus+, klíčové akce 2 

Strategická partnerství. 

Cílem pobytu byla zejména společná odborná praxe, neboť spolu s našimi a švédskými žáky se 

akce účastnili také žáci z německého Grafenwöhru. Prezentovány byly mimo jiné i výrobky, 

které žáci pod vedením učitele v rámci tohoto projektu vyrobili na pomoc dětem s postižením. 

V našem případě se jednalo o speciální pracovní stůl pro vozíčkáře a speciální výukové pomůcky 

pro Základní školu a Praktickou školu Svítání Pardubice, o.p.s. 

Švédskými partnery byl pro naši skupinu připraven bohatý program, který kromě účasti na 

odborném výcviku, přinesl i celou řadu zajímavých volnočasových aktivit. 

Jisté je, že celá návštěva byla všemi zúčastněnými hodnocena více než kladně a nám nezbývá 

než doufat, že se s našimi švédskými přáteli zase brzy setkáme. 

Mgr. Jana Brančová 

 

Projekt i VET4D závěrečný meeting v Bruselu 

 

Prvního a druhého června proběhl v Bruselu závěrečný meeting projektu iVET4D spojený 

s kongresem, kde byly výstupy projektu představeny odborné veřejnosti. 

Ústřední myšlenkou tohoto projektu byla vzájemná spolupráce středních odborných škol a 

zařízení, poskytujících různou formu pomoc osobám s handicapem.  Střední školy vyvíjely pro 

tyto dílny různá zařízení, které jejich klientům usnadní pracovní, resp. vzdělávací proces. 

Naše škola vytvořila v rámci projektu pro Základní školu a Praktickou školu Svítání, o.p.s. 

Pardubice speciální výškově stavitelný stůl pro vozíčkáře a další drobné učební pomůcky. Tyto 

výrobky byly představitelům Svítání oficiálně předány v rámci regionálního prezentačního 

setkání, jehož se kromě výše uvedeného partnera zúčastnili i zástupci dalších speciálních škol 

z našeho regionu. 

Dalšími výstupy projektu iVET4D jsou metodické příručky, jejichž obsahem je jak 

implementovat projektový koncept do učebních osnov a také jak úspěšně řídit mezinárodní 

studentské praxe. 

Mgr. Jana Brančová 

 

Odborná praxe v partnerské škole OUI Prešov 

 

Ve dnech 18. – 23. 10. 2015 žákyně naší školy v oboru „Dekoratérské práce“ absolvovaly 

odbornou praxi v partnerském zařízení Odborného učiliště internátního Prešov. Tato stáž 

proběhla na základě navrženého a realizovaného projektu „Barevná krása“, kdy finanční podporu 

z velké části poskytl svým grantem Pardubický kraj. 

Stáže se zúčastnilo celkem sedm žákyň prvního až třetího ročníku pod vedením Bc. Jánové a 

Mgr. Tesařové – učitelek odborného výcviku tohoto oboru. Během praxe žákyně spolu 

s vyučujícími zhotovovaly šperky z Fimo hmoty, pomocí textilních technik malovaly na trička, 

hedvábí a dokončovaly předem částečně připravené výrobky vyšívacího stroje (malé jehelníčky). 

Výsledky (výstupy) projektu byly již tradičně předány jako dar naší školy partnerovi. V rámci 

Dne otevřených dveří (22.10. 2015) prešovské školy předvedly žákyně tři opakované módní 

http://www.vet4d.eu/
http://chroustovice.cz/?p=10330
http://chroustovice.cz/?p=10170


přehlídky v karnevalovém stylu. Prostor mezi přehlídkami naše praktikantky vyplňovaly líčením 

a malováním na obličeje zájemců o tento obor. 

Pobyt v partnerské škole již tradičně přispěl k posílení vzájemné spolupráce obou škol a výměně 

informací a zkušeností v daném oboru. Pozitivem celé akce bylo vřelé přijetí, péče o nás a velmi 

zajímavé využití volného času, kdy byly našimi slovenskými přáteli zabezpečeny a realizovány 

různé kulturní a sportovní aktivity, mezi které patřily především prohlídka města a jeho 

historických budov, návštěva aquaparku a sportovní klání v bowlingovém centru. Celá akce 

přispěla opětně k prohlubování spolupráce obou škol, byla velmi dobře hodnocena ze strany 

zástupců přijímacího zařízení a my se můžeme těšit na návštěvu prešovských praktikantů na jaře 

příštího roku v Chroustovicích. 

Bc. Jánová, Mgr. Tesařová, Mgr. Puš 

 

Výměnný pobyt Polsko 2016 

 

Ve dnech 9. 5. až 14. 5. 2016 se zúčastnilo osm žáků a dvě učitelky gastronomických oborů 

„kuchař“ a „cukrář“ výměnného pobytu v polském Krakowě. 

Polskými partnery byl pro nás připraven pestrý program, kdy žáci navštívili historickou část 

města, muzeum letectví, aquapark, zúčastnili se sportovního festivalu na stadionu Wisla. 

Současně měli možnost se zapojit do odborného výcviku ve vzájemné spolupráci s polskými 

žáky stejného oboru. Tato kooperace byla pro všechny velmi přínosná a obohacující. 

V rámci projektu ,,Erasmus +“  jsme připravili pokrmy české kuchyně, které byly prezentovány 

při ,,Małopolskim Konkursie Kucharsko-Cukierniczym “. Letos se  konal již XV. ročník této 

prestižní soutěže a to v  prostorách  polské školy ,, Zasadnicza Szkoła Zawodowa“. Tématem 

soutěže bylo „Zdrowo, na słodko i wytrawnie, symetrycznie i asymetrycznie. ” V oboru cukrář 

se zúčastnilo sedm družstev,  naší školu reprezentovala Nikola Ilichová a Denisa Křivská. Tento 

tým byl vyhodnocen jako nejlepší a obsadil  první místo. V oboru kuchař se zúčastnilo celkem 

devět družstev. Naši žáci Nikolas Petik a Růžena Dubská se umístnili na skvělém druhém místě. 

Oba naše týmy podaly špičkové výkony, velmi dobře reprezentovaly učiliště,  jejich pečlivost, 

kreativita a odborné dovednosti byly porotou hodnoceny velmi pozitivně. 

Po celou dobu pobytu vládla v kolektivu velmi přátelská, vstřícná a pohodová atmosféra. Všichni 

přítomní si odvezli domů mnoho kulturních i sportovních zážitků a krásných vzpomínek. 

Velké poděkování patří kolegyním Bc. Janě Jánové a Mgr. Renatě Tesařové z oboru Módní 

dekoratérka za přípravu textilií na stůl, vážíme si práce paní Bohumily Máslové, z oboru Aranžér 

květin, která připravila nádherné květinové aranžmá, jež bylo v Polsku účastníky soutěže velmi 

obdivováno. 

Zapsaly: Mgr. Janka Langová, Jitka Valentová 

 

Odborná praxe žáků partnerských škol 

 

Ve dnech  9. až 14.5. 2016 navštívili naše učiliště a absolvovali zde odbornou praxi žáci 

z partnerských škol z polského Krakova a slovenského Prešova. Polská škola vyslala na stáž své 

zahradníky a ze Slovenska od našich přátel přijeli praktikovat zedníci.  Ti se po seznámení se 

školou jako první zapojili  do praxe – v jejich případě do plnění programu výroby a pokládky 

zámkové dlažby. Již druhý den své praxe sami pokládali dlažbu v zastřešeném prostoru pro 

uložení nářadí a následující den se seznámili a sami si vyzkoušeli výrobu vlastních kusů 

zámkové dlažby. Poslední den  patřil montáži obrubníků pro konečnou úpravu položené plochy. 

Pro naše přátele byl připraven bohatý mimoškolní program, který kromě prvního dne absolvovali 

společně s žáky krakovskými. Touto speciální akcí byla návštěva a prohlídka  stanice 

profesionálních hasičů v Chrudimi, jejíž součástí byl i popis záchranářských akcí, který byl 

nepřímo doplněn i dvěma „ostrými“ výjezdy posádek zásahové jednotky. Polskou skupinu 

representovalo 8 zahradníků, kteří se seznámili a posléze praktikovali nejen na květinářském 

úseku, kde ošetřovali  pokojové květiny v novém skleníku, ale i na úseku zelinářském, kde 

http://chroustovice.cz/?p=10102
http://www.zss14.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=80
http://chroustovice.cz/?p=10209


prováděli přepichování mladých rostlinek do balíčků a sadbovačů, a někteří zvládli i výsadbu 

paprik do skleníku. Další činností byla i úprava ornamentů k výsadbě letniček a aranžování 

stromečku ze sušeného materiálu a manžety z rostlých květů. Návštěva našich přátel se 

samozřejmě nesestávala jen z pracovní činnosti, ale součást pobytu naplnil, jak bylo již uvedeno, 

i bohatý mimoškolní program.  Slovenští žáci měli první den svůj specifický program, 

následující dny ovšem již absolvovaly obě skupiny společně – a bylo z čeho vybírat. 

Volnočasovým aktivitám vévodila návštěva unikátního zábavného centra „PEKLO“ v Čertovině 

nedaleko Hlinska. Toto peklo je unikátem nejen v naší zemi, ale i v Evropě. Celý komplex se 

rozkládá celkově v pěti patrech v rozpětí  takřka dvaceti metrů. Průběh celé akce byl pro většinu 

účastníků naprosto fascinující, počínaje přivítáním u „pekelné brány“, přes čertovskou školu, 

tělesné tresty v „trapírně“, komůrku smrtelných hříchů, vědmu Gizeldu až po ochutnání 

speciálních pekelných lahůdek a moků. Z dalších akcí, kterými jsme naše přátele z Polska a 

Slovenska pobavili, byla návštěva  bowlingového centra v Pardubicích, různá sportovní klání 

během zábavného odpoledne na školním internátě a prohlídka  muzea proslulého cestovatele  

Emila Holuba v Holicích, jež skupina polských žáků shlédla s nadšením.  Dle vyjádření všech 

stran, odjížděli naši partneři plni pozitivních dojmů, žáci navázali nová přátelství  a v nás zůstal 

dobrý pocit, že tato spolupráce se skutečně vyplatí – počínaje vlastní odbornou praxí a 

získáváním oboustranných zkušeností až po mimoškolní aktivity, které tyto vztahy umocňují. 

 Za organizátory:    Mgr. Zdeněk Puš 

 

 

 

 

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ   

 

Dílčí kvalifikace. 

Ve školním roce 2010 /2011 byla škole udělena Ministerstvem zemědělství autorizace pro dílčí 

kvalifikace : 

41-032-E  Vazačské práce 

41-033-E  Údržba veřejné zeleně 

Autorizovanými zástupci pro tyto kvalifikace jsou: 

Ing. Jaroslav Bálek 

Mgr. Miloslava Šilarová 

Jaroslav Buchtel 

 

Doplňování kvalifikace pedagogických zaměstnanců školy v rámci celoživotního vzdělávání 

v jednotlivých úsecích pro školní rok 2015/2016. 

 

Bakalářské studium  

Učitelství praktického vyučování: 

Stavba               1 učitel  (Petr Rychtařík) 

Gastro               2 učitelé (Naďa Nepivodová, Jaroslava Šulcová) 

 

Vychovatelství: 

Internát             1 vychovatel (Jaroslava Čečetková) 

 

Magisterské studium  

Učitelství odborných předmětů: 

Stavba                  1 učitel (Bc.Zdeněk Kysela) 

Služby                  1 učitel  (Bc. Jana Jánová) 

 

 



Odborné maturitní studium: 

Stavba                  1 učitel  (Ondřej Podaný) 

 

Doplňkové pedagogické studium: 

Služby                1 učitel  (Mgr. Vendula Mrázková)                            

Zahrada              1 učitel  (Pavla Válková) 

Stavba                1 učitel  (Ondřej Podaný) 

 

Speciální pedagogika – specializace v pedagogice: 

Zahrada                 1 učitel (Pavlína Zárubová) 

VVP                      1 učitel (Ing. Iveta Horčičková) 

Stavba                   1 učitel (Radovan Holík) 

 

 

 

 

 

XIII.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

 

Projekt „Naučme se učit“ 

V květnu roku 2012 byl úspěšně ukončen projekt „Naučme se učit“ podaný v rámci „Operačního 

programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Tento projekt pomohl škole k modernímu 

vybavení části učeben a umožňuje učitelům zkvalitnit metody výuky pomocí interaktivních 

elektronických materiálů. V následujících letech je podporována udržitelnost projektu. 

O aktivitách které jsou pokračováním projektu je 1x za rok zpracována monitorovací zpráva o 

udržitelnosti projektu. 

V rámci projektu proběhla na zahajovací poradě dne 26.8.2015, metodická instruktáž pro učitele, 

která aktualizovala postupy práce při tvorbě interaktivních materiálů. Novým učitelům byla 

nabídnuta individuální pomoc při práci s interaktivní technikou.  

Vytvořené interaktivní výukové materiály jsou plně využívány ve výuce všech odborných i 

všeobecně vzdělávacích předmětů u  15 oborů vzdělávání:  Aranžér květin, Chovatel zvířat, 

Zahradník, Kuchař, Pekař, Cukrář, Módní dekoratérka, Pečovatelka, Prodavač, Truhlář, Tesař, 

Zedník, Opravář, Zámečník, Autoopravář. 

Vytvořené interaktivní výukové materiály jsou umístěné na webové prezentaci projektu 

(http//naucmeseucit.chroustovice.cz) jako základ pro interaktivní výuku v oblasti středního 

školství Pardubického kraje. Jsou využívány žáky školy v rámci doplnění informací a 

procvičování. S možnostmi využití zveřejněných interaktivních materiálů na webových 

stránkách jsou žáci seznámeni během výuky předmětu Informační a komunikační technologie. 

Ve školním roce 2015/2016 bylo učiteli školy zpracováno 40 nových interaktivních příprav (8 

učitelů po 5 přípravách). 

 

Projekt „Řemesla v šablonách“ 

V rámci OPVK – investice do rozvoje vzdělávání Peníze středním školám byl realizován projekt 

s názvem „Řemesla v šablonách“. Cílem projektu byla tvorba výukových materiálů především 

pro odborné vzdělávání. Učitelé zpracovali pracovní postupy pro odborný výcvik a interaktivní 

přípravy pro teorii. Pracovní postupy jsou volně přístupné na web stránkách školy a jako 

vytištěné materiály mají plnit svoji funkci přímo v odborném výcviku jako výuková pomůcka. 

Celkový rozpočet projektu je  1 078 148,00 Kč. Produkty tohoto projektu byly ve výuce 

využívány i ve školním roce 2015/2016. 

 

 



 

V Odborném učilišti Chroustovice jsme v minulých třech letech realizovali dva evropské 

projekty. Oba jsou nyní ve fázi udržitelnosti. 

Prvním je projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

CZ.1.07/1.1.00/44.0012“. Zde dále, kromě vlastní výuky podpořených řemesel, realizujeme 

klíčové aktivity týkající se vzdělávání učitelů směrem k zakoupenému vybavení a realizované 

volnočasové kroužky našich žáků, které jsou přípravou pro doplňkové kvalifikace vedoucí 

k získání oprávnění pro práci se svářecí technikou, motorovou pilou, křovinořezem a lešením. 

Pokračují i návštěvy žáků základních škol, kteří se seznamují s dílnami, vybavením a vyrábějí 

jednoduché výrobky. 

V rámci vzdělávání pedagogů jsme například prohloubili svoje znalosti i dovednosti pro práci 

s trenažérem virtuálního svařování, vybavením pneuservisu, ale také programování a ovládání 

CNC routeru. Posledně jmenovaný stroj byl zakoupen z druhého projektu ROP, Odborné učiliště 

Chroustovice-vybavení školy CZ.1.13/4.2.00/36.01297. Úkolem učitelů je programování, 

úkolem žáků je ovládání stroje při sériové výrobě hotových výrobků. Zde je významná také 

spolupráce se SPŠ elektrotechnickou v Pardubicích, kde společně testujeme využití 3D scaneru 

při získávání modelů pro CNC obrábění. Vhodnými objekty jsou zde štukatérské a kamenické 

prvky, které jsou součástí výzdoby barokního zámku, kde naše škola sídlí. 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pk  

(CZ.1.07/1.1.00/44.0012) 

Základním cílem projektu je podpora kvality a zájmu o přírodovědné a technické obory. Aktivity 

v rámci tohoto projektu probíhaly od srpna 2013. Projekt byl ukončen v červnu 2015. Žadatelem 

projektu byl Pardubický kraj a partnery vybrané střední školy Pardubického kraje. Do části 

projektu určeného pro OU Chroustovice ( náklady 9 309 600,- Kč) byly zapojené základní školy, 

se kterými byly sepsány smlouvy o spolupráci.  

Aktivity v rámci projektu: 

1. Investiční vybavení pro laboratoře, odborné učebny – 0.597 mil – ponky, virtuální svařování, 

řezání plazmou 

2. Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem – 3,2 

mil – nástroje, nářadí, materiál 

3. Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu- 0,138 mil. 

Sváření - spolupráce se svářecí školou Chrudim (zapojeno 6 pedagogů). Interaktivní tabule - 

proškolí dodavatel IT (- zapojeno 30 pedagogů) 

4. Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické 

vzdělávání žáků SŠ – 0,145 mil (kružky: získání průkazu lešenáře, získání svářečského průkazu, 

průkaz na křovinořez, průkaz na motorovou pilu) 

5. Stavební úpravy dílny kovo oborů - 3,9 mil – přestavba parkovací haly  (0,8 mil spoluúčast 

kraje) 

6. Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ – 1.194.881Kč. 

Tato aktivita proběhla formou tzv. „projektových dnů“, kdy se 13 žáků základní školy zapojilo 

v předem domluveném termínu do výuky Odborného výcviku a pracovalo společně s žáky 

učiliště. Práci na dílnách usnadňují digitalizované pracovní postupy. Vznikl tak soubor 200 

pracovních postupů (výrobky nebo technologie). V Odborném učilišti si žáci základních škol 

vyrobili komponenty na sestavení loutky čerta, kterého dokončili a upravili ve své škole a poslali 

zpět na výstavu v Chroustovicích. Konečný výsledek práce byl hodnocen formou soutěže.  

Zapojené základní školy : 

1)ZŠ T.G.Masaryka Chroustovice, Chroustovice 166, 538 63 Chroustovice, 

2)Speciální ZŠ Vysoké Mýto, Rokycanova  761, 566 01 Vysoké Mýto, 

http://chroustovice.cz/wp-content/uploads/logolink.png


3)Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, Pardubice 530 02  

4)Speciální ZŠ Chrudim, Školní náměstí 228, 537 01 Chrudim, 

5)Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl, 9. května 118, 570 01 Litomyšl, 

6)Speciální základní škola Svitavy, Milady Horákové 488, 568 02 Svitavy, 

7)Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

8)Základní škola praktická Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060, 56002 Česká 

Třebová, 

9)Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun, 

10)ZŠ praktická a MŠ speciální Pardubice, A. Krause 2344, 530 02 Pardubice, 

11)Základní škola praktická a ZŠ speciální Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 46, 538 

03 Heřmanův Městec, 

12)Speciální základní škola Skuteč, Rubešova 531, 539 73 Skuteč, 

13)Speciální základní škola  Bystré, Zámecká 1, Bystré 569 92 

14)Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko. 

15) Speciální základní škola,mateřská škola a Praktická škola Moravská Třebová, 

Komenského 287, Mor. Třebová, 571 01 

16)Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Komenského 432, Pardubice 530 09  

V rámci udržitelnosti projektu jsme ve školním roce 2015/2016 připravili aktivity týkající se 

volnočasových kroužků pro žáky SŠ ( práce s křovinořezem, práce s motorovou pilou, lešenářské 

práce, sváření kovů), vzdělávání pedagogů k zakoupenému vybavení a návštěvy šestnácti 

partnerských základních škol na dílnách podpořených oborů. 

Digitální materiály jsou dostupné na webových stránkách jak Pardubického kraje (klič ke 

vzdělání), tak i naší školy (www.chroustovice.cz). 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 – vybavení školy  

Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, 

dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit 

v regionu. 

Výbor Regionální rady soudržnosti Severovýchod schválil dne 3.3. 2014  náš projekt pod 

číslem CZ.1.13/4.2.00/36.01297, OU Chroustovice,Zámek 1 – vybavení školy, který je za 

přispění Pardubického kraje podpořen celkovou částkou 19 654 610,80 Kč. 

Investice umožnila v roce 2014-15 dokončit stavebními úpravami i vybavením modernizaci 

dílen a šaten oboru Zámečník, Opravář a Zedník. Rekonstrukcí vznikla stáj pro koně, ale i 

ostatní hospodářská zvířata oboru Chovatel zvířat, dále moderní skleník s automatickou regulací 

pěstebních podmínek potřebný pro realizaci odborného výcviku Aranžérek květin, či 

Zahradníků. 

Opravy se týkaly také sociálních zařízení jednotlivých úseků a vybavení kotelny, která umožňuje 

spalování dřevního odpadu, vznikajícího v našich provozech. 

Mezi zakoupená zařízení patří například čtyřsloupový zvedák, diagnostické brzdové 

válce, lešení, linka na výrobu zámkové dlažby, minibalíkovač píce, peletovací linka, 

srovnávací frézka, egalizační bruska, formátovací pila, CNC routr,…… 

Tato investice navazuje na projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

v Pardubickém kraji. Cílem této postupné rekonstrukce a modernizace našich oborů, je 

přiblížení se reálným podmínkám praxe a vytvoření takového prostředí, které dokonale 

připraví naše žáky pro kontakt s trhem práce. 

 

 

 

 

 

 

http://www.chroustovice.cz/


XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Úsek SLUŽEB 

 Žákyně 3. ročníku oboru Pečovatel získávají potřebné dovednosti formou individuálních 

praxi na externích provozních pracovištích (Nemocnice Pardubického kraje, pečovatelské 

domy, domy pro seniory apod.). 

  Do externích praxí jsou zapojeni i žáci 2. ročníků Pečovatelských prací, kdy celá skupina 

žáků působí na pracovišti pod dohledem kvalifikované učitelky odborného výcviku. Ve 

školním roce 2015-2016 žákyně prováděly odborný výcvik ve spolupráci s Pečovatelskou 

službou OU Chroustovice 

 Pravidelně se žáci oboru Pečovatelské práce zúčastňují sbírky pro nadační fond Sidus, 

který je určen na podporu nemocnice v Praze v Motole.  

 TESCO Chrudim – odborná skupinová externí praxe oboru Prodavač 

 PENNY MARKET s.r.o – individuální externí praxe oboru Prodavač 

 AIMEX s.r.o., Stavařov, Pardubice - individuální externí praxe oboru Prodavač 

 ANOLIS CZ, s.r.o., Lanškroun - individuální externí praxe oboru Módní dekoratérka 

 LAMIDO a.s., Sebranice u Litomyšle - individuální externí praxe oboru Módní 

dekoratérka 

 

Úsek GASTRO 

 Stále více je prohlubována odborná spolupráce s partnerskou školou v Polsku, Německu 

a Slovensku  

 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE - individuální externí praxe oboru Kuchař 

 

Úsek ZAHRADY 

 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem : 

AGRO JENIŠOVICE                                                               

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE 

STANICE OCHRANY PŘÍRODY  PASÍČKA 

TORO Vysoké Mýto -farmářské trhy - dodávka výrobků a výpěstků 

 Další spolupráce: 

Speciální škola Vysoké Mýto, Skuteč, Chrudim. 

Obecními úřady, ZŠ a MŠ Chroustovice, Dašice v Čechách a Moravany 

KÚ Pardubice - výzdoba, aranžmá 

Naše pole Nabočany - prodej výrobků a výpěstků, aranžérské práce při organizaci akce 

Ledax Vysoké Mýto – prezentace postupů v aranžování květin 

 

Úsek KOVO 

 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem: 

S&Ř  KOVO CHROUSTOVICE – odborná praxe žáků úseku - exkurze 

MORAS a. s. MORAVANY- odborná praxe žáků oboru Opravářské práce – 

spolupráce na opravách zemědělské techniky včetně seznámení s moderní  

zemědělskou technikou v praxi 

LUPI Chrudim - Individuální smluvní pracoviště OV obor Autoservis,  

Svářečská škola Chrudim – zajištění svářečských oprávnění pro žáky i učitele 

TOM Service s.r.o., Holice - odborná externí praxe oboru Autoopravář 

VCES a.s. Praha - odborná externí praxe oboru Zámečník 

ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto - odborná externí praxe oboru Zámečník 

KOVO Chroustovice - odborná externí praxe oboru Zámečník 

SERVIS – VZV – Dlouhý s.r.o. - odborná externí praxe oboru Zámečník 



AUTODOPRAVA J.Pospíšil, Hlinsko - odborná externí praxe oboru Opravář 

Milan SVOBODA, Holetín - odborná externí praxe oboru Opravář 

 

Úsek STAVEBNÍ 

 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem v rámci odborného výcviku : 

MAKULA MIROSLAV, stavební firma  

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE 

S&Ř  KOVO Chroustovice - odborná externí praxe oboru Truhlář 

STAVEBNÍ SDRUŽENÍ BOŠTÍK Litomyšl - odborná externí praxe oboru Zedník 

HP okna s.r.o., Luže - odborná externí praxe oboru Zedník 

 

OSTATNÍ PARTNEŘI ŠKOLY  

 Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí 

 Speciální školy a Praktické školy Pardubického kraje 

 Základní škola, Mateřská škola Chroustovice 

 Úřad práce Chrudim 

 Obecní úřad Chroustovice 

 Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim 

 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 

 Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice 

 SPC Skuteč 

 SPC Ústí nad Orlicí 

 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 

 Agrární komora Chrudim 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2015-2016 zpracovala:         ……………………………… 

                                                                                                 Mgr. Miloslava Šilarová 

                                                                                                 zástupkyně ředitele školy 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2015-2016  schvaluje :   

                                                                                              ………………………………. 

                                                                                                                                      

                Ing. Jaroslav Bálek 

                      ředitel školy 

 

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2015-2016  byla schválena školskou radou dne ……………… 

 

 

                     ……………………….............                                                                                       

                    Mgr. Jana Jánová  

                                       předsedkyně školské rady  

 

 


