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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 všech typů základních škol a žáky, kteří jsou neúspěšní na ostatních typech 

středních škol. 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. 

Na základě rozhodnutí MŠMT dne 24.4. 2012 (č.j. MSMT – 11230/2012-25) došlo ke změně názvu 

školy na Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, a to s účinností od 1.9. 2012 

 

Vedení školy:  

            Ing. Bálek Jaroslav, ředitel 

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

Mgr. Jana Odvárková, zástupce ředitele pro teorii 

Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku 

 

Další vedoucí pracovníci: 

Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka 

Ing. Ivan Pitra, vedoucí studijního oddělení 

Mgr. Martina Vrátilová, vedoucí úseku GASTRO 

Mgr. Zdeněk Kysela, vedoucí úseku STAVBA 

Mgr. Jana Jánová, vedoucí úseku SLUŽBY 

Karel Bálek, vedoucí úseku KOVO 

Jana Řeháková, vedoucí úseku ZAHRADA 

 

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: Mgr. Jana Jánová – zároveň předseda ŠR 

 za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Pavlína Bartošová 

 za zřizovatele (Pardubický kraj) :  Bc. Irena Tlapáková 

Školská rada ve školním roce 2018/2019 zasedala dvakrát v souladu se zákonem. Z těchto 

zasedání jsou pořízeny zápisy uložené u předsedy ŠR.  

První zasedání se konalo 5. 11. 2018  a ŠR projednala a schválila:  

 -  výroční zprávu školy za školní rok 2017 – 2018  

mailto:uciliste@chroustovice.cz


Druhé zasedání se konalo 24. 6. 2019  a ŠR  projednala a schválila: 

-  projednala a schválila úpravu pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a školního řád 

-  projednala inspekční zprávu České školní inspekce 

 

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: 

- 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 

                                                                                  studium denní  délka studia: 3 r.0  m  

29-51-E Potravinář, potravinářské práce 

            2.  29-51-E/01 Potravinářská výroba 

                           studium denní  délka studia: 3 r.0 m  

            3.  29-51-E/02 Potravinářské práce 

                                                    studium denní  délka studia: 2 r.0 m 

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

4. 31-59-E/01 Šití oděvů 

                                                 studium denní  délka studia:3 r.0 m 

33-56-E Truhlář, truhlářské práce 

           5. 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

                                                              studium denní  délka studia:3 r.0 m 

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

           6. 33-57-E/01 Dřevařská výroba 

                                                   studium denní délka studia:3 r.0 m 

36-64-E Tesař, tesařské práce 

            7. 36-64-E/01 Tesařské práce  

                                              studium denní  délka studia:3 r.0 m 



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

             8. 36-67-E/01 Zednické práce 

                             studium denní  délka studia:3 r.0 m 

41-51-E Zemědělec, zemědělské práce  

            9. 41-51-E/01 Zemědělské práce 

                                        studium denní  délka studia: 3 r.0 m 

41-52-E Zahradník, zahradnické práce  

10. 41-52-E/01 Zahradnické práce 

                                        studium denní  délka studia:3 r.0 m 

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

11. 41-55-E/01 Opravářské práce  

                                      studium denní  délka studia:3 r.0 m 

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

12. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

                                        studium denní  délka studia:3 r.0 m 

66-51-E Prodavač, obchodník, obchodní provoz 

13. 66-51-E/01 Prodavačské práce 

                             studium denní  délka studia:3 r.0 m 

75-41-E Sociální činnost 

            14. 75-41-E/01 Pečovatelské služby 

                           studium denní  délka studia:3 r.0 m 

 

 

Vyučované obory  - údaje k 30.9. 2018 

         

Kód oboru Název oboru   Název ŠVP   poč.žáků 

23-51-E/01 Strojírenské práce   Autoopravář   23 

          Zámečník     10 

41-55-E/01 Opravářské práce   Opravář     15 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchař     27 

29-51-E/01 Potravinářská výroba   Cukrář     21 

   

Řezník 

  

5 

29-51-E/02 Potravinářské práce   Pekař     4 

31-59-E/01 Šití oděvů     Módní dekoratérka   11 

75-41-E/01 Pečovatelské služby   Pečovatelka   23 

66-51-E/01 Prodavačské práce   Prodavač     8 

41-51-E/01 Zemědělské práce   Chovatel zvířat    18 

41-52-E/01 Zahradnické práce   Zahradník     8 

          Aranžér květin   29 

33-56-E01   Truhlářská a čalounická výroba Truhlář     23 

36-67-E/01 Zednické práce   Zedník     6 

33-57-E/01 Dřevařské práce   Dřevař     3 

36-64-E/01 Tesařské práce   Tesař     5 

        

239 

 

III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2018/2019 zaměstnávala škola celkem 79 pracovníků.  

Z toho bylo 46 (+ 1 na DPP) pedagogů včetně ředitele, jeho dvou zástupkyň a 8 vychovatelů s 

vedoucí vychovatelkou.  

Provozní úsek měl 18 (+ 1 na DPP) zaměstnanců a 5  pracovníků z úřadu práce zajišťující pomoc 

při úklidu a údržbě prostor školy. 

 



Ve školním roce 2017-2018 bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP). 

 

Personální zajištění ŠPP: 

Mgr. Miloslava Šilarová, speciální pedagog,  

Mgr. Josef Dvořák, výchovný poradce, 

Mgr. Aleš Mrázek, metodik prevence, 

Mgr. Jana Odvárková, sociální pedagog, pověřena vedením ŠPP. 

 

Koordinátora EVVO vykonávala statutární zástupkyně ředitele školy. 

 

 

Údaje o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:  

 

 

 

 

 

 

 

Přehled pracovníků  

 

Vedení školy: 

Ing. Bálek Jaroslav, ředitel 

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

Mgr. Odvárková Jana, zástupkyně ředitele pro teorii 

Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku 

 

Vedoucí úseků: 

Bálek Karel, Mgr. Kysela Zdeněk ml., Řeháková Jana, Mgr. Jánová Jana,  

Mgr. Vrátilová Martina 

Ing. Pitra Ivan, vedoucí studijního oddělení 

Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka 

 

Počet učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů : 8 

Počet učitelů odborných předmětů: 40 z toho 30 učitelů Odborného výcviku 

Počet vychovatelů: 8 

Počet asistentů pedagoga: 3 

 

 

 

 

typ vzdělání získané 

(nejvyšší) 

 studuje 

VŠ Mgr.     

Ing. 

Dr. 

12 

5 

1 

2 

Bc. 7 0 

VOŠ 1 0 

maturita 22 0 

vyučen 6 

 

0 

Pedagogické vzdělání  48 0 

Speciálně pedag. vzdělání 41 0 

Asistent pedagoga 2 1 



IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY   

 

Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 ve všech kolech souhrnně  

podle oborů vzdělávání:   

 

Celkový počet přihlášek ve všech kolech 

Přijato celkem  

155 žáků 

155 žáků 

CELKEM nastoupilo do 1. ročníků 113 žáků 

 

Kód oboru 

 

Název oboru vzdělávání nastoupili do 1. ročníku 

23-51-E/01 Strojírenské práce   22 

33-57-E/01 Dřevařské práce 0 

29-51-E/02 Potravinářské práce 5 

29-51-E/01 Potravinářská výroba  14 

31-59-E/01 Šití oděvů 12 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 7 

36-64-E/01 Tesařské práce                         2 

36-67-E/01 Zednické práce 7 

41-51-E/01 Zemědělské práce 5 

41-52-E/01 Zahradnické práce 12 

41-55-E/01 Opravářské práce 8 

66-51-E/01 Prodavačské práce 3 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 13 

75-41-E/01 Pečovatelské služby 3 

 

 

V.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP 

A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDÉLÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 

 

Přehled prospěchu žáků za školu:   

 

 

 

 

 

 

    Výsledky závěrečných zkoušek - červen 2019   

 

zkoušku konalo celkem 53 žáků 

prospělo s vyznamenáním  5 žáků 

prospělo 45 žáků 

neprospělo 3 žáci 

 

 

 

 

prospěl s vyznamenáním 30 

prospěl 164 

neprospěl 16 



Průzkum trhu práce pro školní rok 2018-2019 

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

trhu práce či o jejich dalším vzdělávání. Šetření se týkalo padesáti devíti respondentů, přičemž 

jedenáct žáků bylo ze šetření vzápětí vyřazeno z důvodů opakování ročníku či předčasného 

ukončení studia. Z celkového počtu čtyřiceti osmi oslovených žáků se šetření zúčastnilo čtyřicet 

jedna respondentů, u zbývajících sedmi se nepodařilo vyplněný dotazník získat zpět. V současné 

době jedenáct z oslovených respondentů studuje v dalším učebním oboru, všichni na OU 

Chroustovice. Celkem dvacet pět v současné době pracuje, přičemž šestnáct z nich v oboru, ve 

kterém se na OU vyučili. Dalších pět žáků, z výše zmíněných čtyřiceti jedna, je v současné době 

bez zaměstnání. Oproti minulému roku došlo k mírnému  zvýšení zaměstnanosti, nezaměstnaných 

je v tomto roce o polovinu méně a studujících žáků stejně. Výrazně se však zvýšil podíl žáků 

pracujících v oboru, který na OU vystudovali. Jde celkem o šestnáct žáků z celkových dvaceti pěti 

pracujících. 

     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 ani jeden žák z celkového počtu třiceti oslovených, nebyl se 

studiem na naší škole nespokojen, neutrální postoj zaujímá šest žáků a pozitivní postoj ke studiu a k 

jeho průběhu má dvacet čtyři 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 nerovnoměrná. 

Nejlepší uplatnitelnost má v letošním roce úsek stavba a kovo.. Celková čísla mohou být ovšem 

zavádějící s ohledem na počet vycházejících žáků z jednotlivých úseků.  Nejvíce žáků, kteří se 

rozhodli ve studiu pokračovat, je z úseku stavba a gastro, dohromady devět z celkových jedenácti 

absolventů. 

      Návratnost dotazníků se oproti minulým rokům o něco zvýšila, pohybuje se letos nad osmdesát 

pět procent, což je velmi dobré. Osvědčil se dlouhodobě model sběru dat přes bývalé třídní učitele.  

 

Jak vstoupit na trh práce 

Již třetím rokem proběhla pod záštitou Úřadu práce Chrudim beseda pro žáky třetích ročníků. 

Tématem byla především orientace na trhu práce a v sociálním systému, příprava na pracovní 

pohovor, ale také sepsání strukturovaného životopisu. Celá debata byla velmi dobře vedena a žáci 

se velmi  často zapojovali. Tímto děkujeme pracovníkům Úřadu práce Chrudim za realizaci a 

příslib spolupráce do dalších let. 

 

 

OBOROVÉ SOUTĚZE A EXKURZE 

 

Řemeslo SKILL 2018 

Ve dnech 18. – 20. 9. se konal již 8. ročník mezinárodní soutěže učňů Řemeslo/Skill 2018. 

V letošním roce nám přálo i počasí a všechny tři dny bylo nádherně slunečno bez větru. Této 

soutěže, která se koná na náměstí ve Vysokém Mýtě, se již tradičně zúčastnili naši zedníci a 

truhláři. Soutěžní klání je rozděleno na dvě části. Úterý a středa patří zedníkům. Naši žáci Tomáš 

Lešundák a Patrik Zahálka se se zadaným úkolem poprali v rámci svých možností a umístili se 

v kategorii zednické práce na 4 místě. Ve středu a čtvrtek změřili své zkušenosti truhláři. Výrobek 

„Schůdky“ prověřil schopnosti všech 7 týmů. Nikolas Bilaňuk a Václav Kazda se umístili na 4 

místě. Věříme, že nabyté zkušenosti i porovnání s jinými školami je pro žáky i pedagogy přínosné a 

těšíme se na další ročník. Organizátorům z občanského sdružení ERUDIO chceme poděkovat za 

úžasnou soutěž i kulturní program pro soutěžící a jejich pedagogický doprovod. 

 

Odborná  soutěž –  prodavači  

Dne 13. 2. 2019 proběhla v prostorách bufetu naší školy odborná soutěž žáků 2 – 3 ročníku oboru 

PRODAVAČ. Předmětem soutěže bylo zhotovení poutače na SLANÉ ARAŠÍDY. Této akce se 



zúčastnilo celkem 6 žáků pod vedením učitelky odborného výcviku paní Evy Pitrové. Soutěž se 

stala zpestřením odborného výcviku a odměny potěšily všechny účastníky. 

 

Gastro soutěž „Barvy  jara a Velikonoc“  

Ve středu 13.března 2019 se pod záštitou starosty města Lomnice nad Popelkou konal sedmý ročník 

soutěže odborných dovedností Barvy jara a Velikonoc. Pořádající SŠ Lomnice nad Popelkou tuto 

gastronomickou akci uspořádala opět v reprezentativních prostorách lomnického zámku. 

Soutěž byla veřejná, a tak  návštěvníci mohli během celého dopoledne sledovat odborné dovednosti 

žáků ze všech osmi zúčastněných škol. Práci soutěžících v průběhu celé akce pozorně kontrolovala 

tříčlenná odborná porota, pro kterou hlavními hodnotícími kritérii byla čistota, profesionálnost 

provedení, dodržování  hygienických zásad, vzhled, originalita a celkový dojem. Soutěžící zároveň 

museli odpovídat na jejich odborné otázky. 

Naše škola měla zastoupení v oboru kuchařském, cukrářském i pekařském a všechny  žákyně 

vybojovaly ve svých kategoriích druhé místo se stříbrnými poháry. 

V kategorii kuchařů  Eliška Pelikánová připravovala soutěžní exponát studené kuchyně s použitím 

jarních bylin a přírodních barviv. Diana Peškeová prezentovala  pekařský výrobek na téma 

„Zdobený koláč z křehkého těsta“ a Eliška Holá v cukrářské kategorii vyráběla slavnostní dort s 

názvem „Jarní dívka“. 

Naše žákyně si přivezly ze soutěže kromě pohárů a diplomů také spoustu zážitků, nových 

zkušeností a zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy. 

 

Nechodím  sem zbytečně  

Takto trefně nazvali soutěž dřevooborů v Hostinném. Do sedmého ročníku konaného 25. 04. 2019 

jsme letos přihlásili jedno soutěžní družstvo, ve složení Václav Kazda a Michal Slovák. Soutěžící 

měli během vymezeného soutěžního času vyplnit teoretický test a vytvořit podle výkresové 

dokumentace krabičku z tvrdého dřeva se dnem a víkem. Z osmi týmů, ve kterých byli zástupci 

nejen z Hostinného, ale i Ústí nad Labem a Hradce Králové, naši žáci obsadili páté místo. Za svůj 

výkon si všichni soutěžící odvezli nejen krásné ceny, ale hlavně mnoho nenahraditelných 

zkušeností. Akci již tradičně doprovázel bohatý doprovodný program, který měly letos v režii firma 

NAREX a FELDER. Obě firmy připravily předváděcí akci s drobnými soutěžemi pro návštěvníky, 

včetně ukázek novinek. Přidal se i Královehradecký kraj, který také jako výše jmenovaní sponzoři, 

věnoval hezké ceny do odborné soutěže. 

 

Naše  šikovná  pekařka  Diana uspěla  v carvingu 

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o soutěž v lyžování, ale Diana Peškeová, která se 

v našem učilišti učí jako pekařka, se ve svém volném čase zabývá vyřezáváním  ovoce a zeleniny- 

takzvaným carvingem.  Velkou podporu má Diana ve svých rodičích, kteří jí již druhým rokem 

zaplatili dvoudenní kurz v Benešově. Pozadu nezůstala ani naše škola, která zaplatila startovné, 

nakoupila ovoce a zeleninu potřebnou pro vyřezávání a vytvořila Dianě podmínky pro přípravu na 

carvingovou soutěž. Ta se konala v Hradci Králové na téma “Květinové potěšení“, a byla určena 

pro začínající řezbáře. Úkolem každého soutěžícího bylo prezentovat jeden kus vykrojeného 

cukrového melounu a pět kusů libovolného ovoce. Diana zvolila manga, jablka a hrušky. S dekorací 

stolu pomohly aranžérky. To vše se zúročilo skvělou reprezentací školy a umístěním Diany ve 

stříbrném pásmu. 

 

Floristická  soutěž , ,Cvrčovická  kopretina‘‘  

Koncem měsíce dubna se konal 7. ročník ve vazbě a aranžování květin ,,CVRČOVICKÁ 

KOPRETINA¨. Na soutěž dorazilo celkem šest týmů po dvou žácích. Pořadatelem soutěže bylo 

Odborné učiliště Cvrčovice. Tématem letošního, již sedmého ročníku, bylo ,,JARO‘‘. Za Odborné 

učiliště Chroustovice soutěžily žákyně druhého ročníku Iveta Zahradníková a Irena Janečková. 

Soutěžící poměřili své aranžérské dovednosti celkem ve třech disciplínách. První byl Jarní truhlík 

k dekoraci okenního parapetu, který mohl být vytvořen z libovolného materiálu i barvy. Soutěžící se 

zhostili úkolu velice nápaditě a vtipně.  V této disciplíně skvěle zabojovala Iveta Zahradníková, 

která obsadila 2. místo, Irena Janečková se umístila na 5. místě. Druhým úkolem byla Jarní kulatá 



kytice, ve které se prolínala pestrost jarních květin. V tomto soutěžním úkolu uspěla Iveta 

Zahradníková na 2. místě, Irena Janečková obsadila 6. místo. Posledním soutěžním úkolem byla 

Dekorace keramického květináče s jarní tématikou. V této disciplíně se Iveta Zahradníková umístila 

na 1. místě a Irena Janečková na 3. místě.  Po celkovém sečtení všech hodnocení obsadilo Odborné 

učiliště Chroustovice s 234 body 1. Místo a tím za sebou opět nechalo velké školy, jako je Litomyšl 

a Jarov. Poděkování za perfektní přípravu patří i paní učitelce  Bohumile Máslové. 

 

DĚČÍNSKÁ  KOTVA - Mistrovství floristů České republiky  

Ve dnech 15. – 16. 5. 2019 se konalo Mistrovství floristů České republiky. Na letošním 48. ročníku, 

který se nesl v duchu fantasie, filmových pohádek a sci-fi s tématem „Snová“, reprezentovala 

Odborné učiliště Chroustovice žákyně druhého ročníku Pavlína Málková v kategorii JUNIOR. 

Soutěžících bylo celkem 16. Asistentkou ke každému soutěžnímu úkolu, kromě tajné práce, byla 

její spolužačka Eliška Neumanová. V rámci zahájení mistrovství byla představena hodnotící komise 

pro kategorii Junior, Senior a nakonec estetická komise, která pečlivě kontrolovala soutěžící při 

práci. Veškeré soutěžní práce byly vystaveny v rámci tradičních Děčínských slavností. Mistrovství 

floristů ČR – Děčínská kotva je zařazena do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. 

Úkol č.1: „EYWA“ 

V tomto úkolu měla Pavlína Málková vytvořit volně vázanou kytici pro Eywu s možností předem 

vytvořené konstrukce v celkovém čase 75 minut, z toho 15 minut na přípravné práce za pomoci 

asistenta. Eywa zajišťuje rovnováhu na Pandoře prostřednictvím tzv. Stromu duší, který má stovky 

neobalených nervových provazů, pomocí nichž je možné navázat spojení s Eywou. Pavlína se úkolu 

zhostila velice nápaditě, vytvořila krásnou volně vázanou kytici, osvětlenou malými diodami. Tu 

propletla květy a doplnila konstrukcí, která se nesla v barvách Eywy. Součástí kytice byla váza, 

která napodobovala kmen Eywy a nervové propojení čerpání energií. Celkově se umístila na 10 

místě ze 16. 

Úkol č.2. „MALÝ SEN“ – tajná práce 

V den zahájení soutěže dostali všichni soutěžící zadání tajného úkolu „MALÝ SEN“, kterým byl 

úryvek z knihy Malý princ. Každý soutěžící obdržel OASIS Srdce černé, dřevěnou podložku 

s vyvrtanými otvory na baňky, 40 růží, třesalku, přízdobový materiál a pomůcky, které si měli sami 

na tajný úkol připravit dle stanoveného seznamu. Úmyslem bylo prověřit floristické dovednosti 

soutěžících. Důležité bylo v kompozici znázornit ,,Co je očím neviditelné“. Pavlína se úkolu ujala 

zajímavým nápadem a velice hezky představila úryvek z Malého prince, kde obsadila krásné 8. 

místo. 

Úkol č. 3. „Alenka v říši divů“ 

Vypichovaný věnec z květin a dalšího doplňkového či dekoračního materiálu. Věnec měl 

představovat scénu „Jo nádherňajs je den, kdy skolíš Tlachapouda“. Součástí věnce byl podstavec 

s podložkou na které byla šachovnice, samotný věnec představoval zpočátku, krásné barvy slavnosti 

a ke konci se mění v ponurou scénu, kdy Alenka usekne Tlachapoudovi hlavu. Na tento úkol měla 

celkový čas 120 minut a z toho 30 minut na pomoc asistenta. S tímto úkolem si Pavlína velice 

pohrála a to nejen v detailech, jako je useknutá hlava na věnci a křídla, která jsou celá polepená 

šupinami ze šišek. 

Úkol č. 4.  „VCHOD DO NARNIE“ 

Poslední úkol se konal druhý den samotné soutěže v exteriéru  jižních zahrad zámku Děčín. Každý 

ze soutěžících v kategorii junior měl předem připravenou konstrukci o max. výšce 300 cm a 

průměru základny 150 cm. Zadáním bylo kombinovat libovolné množství čtyř rodů rostlin, které 

byly odvozeny od nejznámějších postav, které vstoupily do Narnie – Petr, Edmund, Zuzana a Lucie 

Pavensieovi. Na celý úkol měla Pavlína 150 minut z toho 30 minut bylo vymezeno na pomoc 

asistenta. Celý úkol pojala přesně podle legendárního vstupu do Narnie a to z půdy. První polovina 

skříně byla v tmavých barvách s kožešinou ve skříni. Skříní vedl průchod do krásné bílé zimy. 

Součástí instalace byly různé dekorace, taktéž symbolizující všechny čtyři postavy. Jako květiny 

použila: Bacopu – nevinost Lucinka, Zběhovec – zrádce Edmund, Gazánie – naděje a čistá mysl 

Petr, Iresine – odvaha Zuzana. Tohoto úkolu se ujala s velkou nápaditostí a fantazií, celá kompozice 

ve výsledku imitovala vstup do pohádkové říše Narnie. 



Na celé soutěži Pavlína Málková Odborné učiliště Chroustovice skvěle reprezentovala, všech úkolů 

se zhostila velice dobře a předvedla jak nádhernou volně vázanou kytici, tak i tajnou práci, věnec a 

skříň. Její práce byly nápadité, vkusné a budily velkou pozornost. 

 

Odvaha,  drzost a nadání.  

Minulý školní rok si učitelky praxe všimly šikovnosti žákyně 1. ročníku Pavlíny Málkové, a 

přihlásily ji do amatérské juniorské soutěže v aranžování květin – vyhrála a postoupila do dalšího 

kola, kde byla zase úspěšná. Dařilo se natolik, že na konci prvního ročníku měla v kapse postup na 

nejprestižnější profesionální floristickou soutěž v republice.  Víme, jak jsou hodnocení poroty tvrdá 

a nekompromisní, body se odečítají za každou drobnost a ne každý to psychicky unese. Nedovedli 

jsme si představit, že žákyně druhého ročníku učebního oboru Aranžér květin bude rovnocenně 

měřit síly s maturanty posledních ročníků prestižních zahradnických škol a musíme přiznat, že jsme 

nepočítali s žádným umístěním směrem nahoru od posledního místa. Věřili jsme především na cenu 

získaných zkušeností. 

Přípravy žačky na soutěž se ujala paní učitelka Pavlína Zárubová. Od září obě Pavlíny vymýšlely, 

tvořily konstrukce a ve svých nápadech se snažily přesně vystihnout jednotlivá snová témata zadání. 

To vše při běžném procesu výuky s dalšími žačkami v pracovní skupině. Vzalo jim to hodně času i 

v době volna. 

Na začátku května začala na „květinárně“ stoupat nervozita, přípravy šly do finále a den před 

odjezdem do Děčína bylo vše připraveno v bednách. Čekalo se už jen na objednané květy, ovšem 

marně! Řidič firmy objednávku založil a přijel bez potřebného materiálu. Nakonec se paní učitelce 

podařilo, díky ochotným známým, všechny květiny poshánět. 

Druhý den paní učitelka dostala klíče od obrovského devítimístného nového auta, které nikdy 

předtím neřídila, a obě Pavlíny projely bránou zámku směrem k Děčínu, kde se odvážně a drze 

postavily na startovní čáru s mnohem mocnějšími soupeři. Nebyly poslední ani první, v některých 

dílčích zadáních zazářily a nechaly za sebou velké soupeře, jinde se projevila nezkušenost. Nápady 

porota hodnotila vysoko, ale drobnosti srazily hodnocení dolů. 

Výsledky soutěže popisuje paní učitelka ve výše uvedeném článku, ale jenom o ty nám přece nešlo. 

Chtěli bychom velmi pochválit osobní nasazení obou účastnic, odvahu a sebevědomí, pozitivní 

přístup a poděkovat jim za mimořádnou reprezentaci školy. Žákyni Pavlíně Málkové přejeme, aby 

rozvíjela svůj talent, a věříme, že to příští rok na Děčínské kotvě zkusí znovu, určitě na to má! 

 

Oděv  našich  předků  

Dne 23. 4. 2019 se žákyně oboru Módní dekoratérka zúčastnily odborné vzdělávací exkurze v 

Muzeu hlavního města Prahy. Tématem programu bylo odívání našich předků. V úvodní přednášce 

jsme prošly jednotlivá období pravěku a podívaly se na oděvy, které se tehdy nosily. Prohlédly si 

archeologické nálezy, které sloužily k výrobě oděvů, a prošly nejpoužívanější materiály, ze kterých 

se vyráběly tkaniny. Poté si dívky vyzkoušely předení nitě z ovčí vlny za pomocí ručního vřetena, 

tkaní na destičkovém stavu a tkaní na vertikálním tkalcovském stavu. Měly jsme možnost si 

prohlédnout a ohmatat vlákna nejpoužívanějších přírodních materiálů, mezi které patří len, konopí, 

kopřiva a ovčí vlna. 

 

Přehled oborových soutěží žáků v rámci učiliště ve školním roce 2018 -2019 

obor ročník datum téma vítěz organizátor 

Prodavač 

 

 

Prodavač 

2. – 3.  

 

2. – 3.  

13. 2. 

2019 

 

 

26.3. 

2019 

Vytvoření poutače na slané 

arašídy.  

 

 

Devět základních druhů balení 

Všichni 

 

 

Prachař Jiří 

Pitrová Eva 

 

 

Pitrová Eva 

Módní 

dekoratérka 

1. -  2.  16.4.. 

2019 

Zhotovení batohů Kateřina 

Veselá 

Mgr. 

Tesařová 

Renata 

 



          Přehled oborových soutěží žáků v mimo učiliště ve školním roce 2018-2019 

obor ročník datum téma umístění organizátor 

Cukrář  

 

 

Kuchař  

 

 

 

Pekaři 

2. ročník 

1 žákyně  

 

3. ročník  

1 žákyně  

 

1. ročník  

1 žákyně  

 

13.3.2019 „Barvy jara a velikonoc“  

Cukráři  – „Jarní dívka“  

 

Kuchaři – „Studená kuchyně“  

 

 

 

Pekaři – „Zdobený koláč 

z křehkého těsta“ 

2. místo 

 

 

2. místo 

 

 

 

2. místo 

SŠ – 

Lomnice nad 

Popelkou  

 

učitelky OV 

Kuchaři, 

Cukráři  

3. ročník 

4 žáci  

  

19.5.2019 Téma„Jsem umělec od vášně 

k povolání.“ 

 

Mezinárodní soutěž – Polsko, 

Maďarsko, Slovensko, Česko 

 

kuchaři  

2. místo  

 

cukráři  

3. místo 

 

Polsko 

Krakov 

 

učitelky OV 

GASTRO 

 

1. ročník  

1 žákyně  

 

28.3.2019 Carvingová soutěž v Hradci 

Králové, téma “Květinové 

potěšení“ pro začínající řezbáře.  

umístila se ve 

stříbrném 

pásmu.  

Gastro 

Hradec 

Králové  

Zedníci  18.9. – 

19.9.2018 

Zdění ze stavebních materiálů 

SKILL 2018 

4. místo Bc. Mrázek 

Roman 

Truhláři  19.9. – 

20.9.2018 

Výroba stoličky z masivního 

materiálu 

Skill 2018 

4. místo Bc. Rychtařík 

Petr 

Truhláři  25.4.2019 Nechodím jsem zbytečně – 

Hostinné 2019 

5. místo Bc. Rychtařík 

Petr 

Aranžér 

květin 

3.ročník 17. 4.2019 „Ne“tradiční karafiát, Plzeň 

Tři oříšky pro Popelku 

1. a 3.místo 

Koblíšková, 

Ryšavá 

Ing. Bc 

Gorošová 

Aranžér 

květin 

2.ročník 24.4.2019 Cvrčovická kopretina 

Jarní tuhlík k dekoraci oken. 

parapetu, Jarní kulatá kytice, 

Dekrace keram. květináče. 

1. místo, 

Janečková, 

Zahradníková 

Zárubová 

Aranžér 

květin 

2.ročník 15.-16. 5. 

2019 

Děčínská Kotva - Mistrovství 

floristů české republiky.  

Téma Snová 

Málková, 

Neumanová-asis. 

Zárubová 

 

Zájmové soutěže žáků v rámci Domova mládeže 

datum téma vítěz organizátor 

říjen. Všestranné dovednosti  Tomanová a kolektiv 

březen Všestranné dovednosti  Tomanová a kolektiv 

květen Všestranné dovednosti  Tomanová a kolektiv 

    

 

Přehled exkurzí a dalších vzdělávacích akcí pro žáky  

obor datum místo stručný popis organizátoři 

ZAM 17.5. 2019 VPS Rosice Zám. Výroba Novotný 

Módní dekoratérka 23. 4. 2019 Praha Odívání našich 

předků 

Mgr. Jánová 

Mgr. Tesařová 

Pečovatelky 19. 6. 2019 Pardubice Tyflocentrum  Mgr. Mrázková 

Mgr.Trávníčková 

Prodavačky 24. 4. 2019 Chrudim Tesco Mgr. Horčičková 



Truhlář,Tesař Září – červen 

2018/2019 

Chroustovice Kurz na obsluhu 

motorových pil 

Mgr. Kysela Zdeněk 

Zedník Září – červen 

2018/2019 

Chroustovice Lešenářský kurz Bc. Mrázek Roman 

Doučování žáků Září – červen 

2018/2019 

Chroustovice Doučování žáků 

ve stavebních 

oborech 

Mgr. Kysela Zdeněk 

Aranžér květin 29. 5. 2019 Arboretum Bílá 

Lhota 

Sbírka dřevin a 

trvalek 

Zárubová 

Aranžér květin 18. 6.  Arboretum 

Makču – Pikču 

Sbírka trvalek, 

sukulentů,  

-skalky- 

Zárubová 

Módní dekoratérka 23. 4. 2019 Praha Odívání našich 

předků 

Mgr. Jánová 

Mgr. Tesařová 

Pečovatelky 19. 6. 2019 Pardubice Tyflocentrum  Mgr. Mrázková 

Mgr.Trávníčková 

Prodavačky 24. 4. 2019 Chrudim Tesco Mgr. Horčičková 

3. ročníky květen 2019 Chroustovice  Beseda ÚP  

„Jak vstoupit na 

trh práce“ 

Mgr. Dvořák – 

výchovný poradce 

Domov mládeže 

 

říjen Chroustovice Divadelní 

představení 

Tomanová 

Domov mládeže 

 

leden Chroustovice Divadelní 

představení 

Tomanová 

Domov mládeže 

 

duben Chroustovice Den Země Tomanová 

Domov mládeže 

 

květen Chroustovice „Čarodějnice“ – 

posezení u ohně, 

hry a zpěv 

Kolektiv 

vychovatelů 

 

 

 

 

VI.      ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Ve školním roce 2017-2018 bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP): 

 

 Mgr. Jana Odvárková, sociální pedagog, pověřena vedením ŠPP, 

 Mgr. Miloslava Šilarová, speciální pedagog,  

 Mgr. Josef Dvořák, výchovný poradce, 

 Mgr. Aleš Mrázek, metodik prevence. 

 

Hodnocení plnění a realizace cílů Školního poradenského pracoviště (ŠPP) za školní rok 

2018/19 

V rámci realizace cílů stanovených Plánem práce ŠPP pro školní rok 2018/19 hodnotíme naši 

činnost v dílčích ohledech takto: 

 

Speciální pedagog: 

 Odborné učiliště Chroustovice spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (dále 

ŠPZ) po celém území České republiky, a to podle bydliště jednotlivých žáků. Ve školním roce 

to bylo celkem 16 pedagogicko-psychologických poraden a 15 speciálně pedagogických 

center. 



 Se speciálními vzdělávacími potřebami se ve škole aktuálně vzdělává celkem:  124 žáků v 

3. - 4. stupni, 24 žáků 1. - 2. stupni. 

 Pro snadnější komunikaci s jednotlivými ŠPZ byl zpracován dokument „Aktuální 

informace o personálních a materiálních podmínkách školy“, který je dle potřeby aktualizován 

a spolu s kontaktem na speciálního pedagoga školy odesílán na spolupracující ŠPZ. 

 Ve škole pracují 3 asistenti pedagoga. 

 Pravidelně jsou kontrolovány platnosti a aktuálnosti obsahů doporučení ŠPZ. Obsahy 

nových doporučení jsou konzultovány s ŠPZ, rodiči žáků i konkrétními vyučujícími. V tomto 

školním roce bylo se ŠPZ konzultováno 23 doporučení v září 2018, 10 v březnu 2019 a 51 

v červnu. 

 Dle potřeby, na základě potřebné konzultace s pedagogy, byly prováděny hospitace ve 

výuce. Ve spolupráci třídními učiteli jsou zpracovávány pedagogické diagnostiky pro 

jednotlivá ŠPZ. 

  V souladu s doporučeními ŠPZ byly vypracovány návrhy úpravy organizace a metodiky 

závěrečných zkoušek u 5 žáků. 

 Speciální pedagog se pravidelně zúčastňuje jednání výchovné komise. 

 

Výchovný poradce: 

 Sociometrické měření SORAD, týkající se zjišťování klimatu ve školních kolektivech 

proběhlo letos poprvé jak ve třídách, tak ve výchovných skupinách na domově mládeže. 

Nastaveny byly podrobnější parametry šetření a vyhodnocení výsledků. 

 Dotazníkové šetření týkající se uplatnění našich žáků na trhu práce bylo provedeno ve 

spolupráci s třídními učiteli na přelomu prvního a druhého pololetí školního roku.  

 Zorganizování přednášky pro vycházející žáky o vstupu na trh práce a o dalších 

možnostech po úspěšném absolvování odborného učiliště proběhlo 09. 05. 2019 ve spolupráci 

s Úřadem práce Chrudim. 

 Řešení studijních a výchovných problémů: 

Studijní problémy našich žáků byly řešeny v rámci výchovných komisí (7 x) či individuálně 

při domluvených konzultacích (57 x). Stěžejní pro práci výchovného poradce byly osobní 

konzultace s žáky, učiteli, případně se zákonnými zástupci. Případová činnost evidována. 

Třídnická hodina realizovaná v problémových kolektivech 4 x, konzultace s partnery 3 x. 

 Účast na akreditovaném semináři Problémové situace ve výuce, školení výchovných 

poradců, 

 vedení výchovných komisí. 

 

Metodik prevence 

 Primární prevence:  

Byla realizována zejména v rámci tělesné a občanské výchovy. Směrem k třídním učitelům 

zařazena nová témata prevence RPCH k řešení v rámci třídnických hodin, analýza výstupů 

probíhá v pravidelně organizovaných poradách (se vzájemnou kooperací školského 

poradenského pracoviště), dále vícedenní aktivity sportovně-adaptační kurz „Máš na to! 

2019“, 2 interaktivní vzdělávací pásmo pro žáky 1. a 2. ročníků s tématy kyberšikana, 

tabákové závislosti (ACET-Mgr. Krampota).  

Jelikož preventivní působení přesahuje školní vzdělávání i do oblasti mimoškolní výchovy 

(domov mládeže), můžeme oblast působení směřovat i do volnočasových aktivit. Zde se 

nejefektivněji osvědčuje spolupráce s externími organizacemi – Integrou Chroustovice z.s. 

(celoroční sportovní spolupráce-pravid. sportovní příprava i org. sportovních akcí), městskou 

policií Hrochův Týnec (trestně právní kontext rizik. chování), PČR (drogy a jiné závislosti), 

hasiči Chrudim (krizové situace), divadlem Exil, externí preventista (online závislosti). 



 Z dokumentace evidence výskytu rizikových projevů chování vyplívá, že v letošním 

školním roce bylo řešeno ve škole: 21x porušení zákazu kouření v areálu školy, 5x zneužití 

návykové látky (marihuana), 1xkyberšikana. Na domově mládeže: 5x zneužití návykové látky 

(alkohol), 1x zneužití návykové látky (marihuana), 

 Účast na akreditovaném semináři Problémové situace ve výuce, školení metodika 

prevence, 

 Účast na výchovných komisích. 

 

Sociální pedagog:  

 Administrace projektu MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a 

studentů středních škol: vyúčtování za období leden – červen 2018, podání žádosti na období 

září – prosinec 2018, vyúčtování za období září – prosinec 2018, podání žádosti na období 

leden – červen 2019, 

 Vedení správních řízení na základě doporučení výchovné komise: 

11 podmíněných vyloučení ze školy, 4 podmíněná vyloučení z domova mládeže,  

9 vyloučení ze školy, 3 vyloučení z domova mládeže. Převažujícím důvodem pro ukládání 

těchto výchovných opatření byla v tomto školním roce opět neomluvená absence, 

v okrajových případech také zneužití návykové látky a hrubé chování ke spolužákům.  

 Konzultace s partnerskými organizacemi: 

Výchovný ústav Brandýs n./Orlicí: – etoped 3 x prezenčně zde, ostatní průběžně telefonicky a 

mailem (moped, soc. pracovnice, vychovatelé), DD Radhošt – 2x prezenčně zde, opakovaně 

telefonicky, DD Vrchlabí – opakovaně telefonicky v rámci přijímacího řízení, DD Kostelec 

nad Orlicí – 1 x prezenčně zde v rámci přijímacího řízení, telefonicky, DDŠ Chrudim – 

průběžně telefonicky. 

 Práce se žáky ohroženými školním neúspěchem - zvýšená podpora žáků z pěstounských 

rodin, snaha o začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, žáků se SVP 

apod.: cca 70 žáků, s 10 vytipovanými žáky navázána za tímto účelem hlubší spolupráce 

v rámci projektu,  

 Účast na výchovných komisích. 

 

Spolupráci jednotlivých složek ŠPP lze hodnotit jako přínosnou pro budování pozitivního 

klimatu školy a zvyšování úspěšnosti žáků školy ve studiu i při vstupu na trh práce. 

 

 

 

VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 kurz, seminář apod. Počet 

účastníků 

Společné 

vzdělávání  

Seminář - Vzdělávání ped. pracovníků – OPVVV 

Osobnostně sociální rozvoj, vzdělávací a výchovný 

styl učitele 

Zaječí 

30 

Úsek KOVO Školení svářečů 4 

AŠ Školení pro učitele AŠ 1 

 Školení řidičů – škola smyku 1 

Úsek STAVBY Proškolení obsluhy motorových pil, těžba dřeva 4 

 Lešenářský kurz 2 

 Školení obsluhy a práce na vyvážečce dřeva 1 

Úsek GASTRO Školení - Inovace ve výuce – digitální 

gramotnost,využití výukových softwaru ve výuce. 

1 



Úsek ZAHRADY Chemická ochrana rostlin – Bezpečné nakládání 

s chemickými přípravky 

1 

 Proškolení obsluhy motorových pil a křovinořezu 3 

Správce sítě Školení EDOOKIT 2 

Vedení školy Školení EDOOKIT 3 

 Školení EDOOKIT 2 

 Školení –Školský zákon – Praha. 2 

 Školení – Právní minimum pro prdagogy 1 

 Školení – Financování regionálního školství – PH 

MAX 

3 

 Školení – aktuality GDPR 2 

 Školení KÚ– PH MAX 3 

Provozní úsek Školení –Školní jídelny 1 

 Školení – Aktuálně ze mzdové účtárny 1 

 Školení – Aktuálně ze mzdové účtárny II 1 

 Školení kuchařů 1 

 Školení – Vnitřní kontrolní systém PO 1 

 Školení – DPH v neziskové sféře 2019 2 

Autodoprava Školení profesní způsobilosti – řidičů BUS 1 

Učitelé VVP Školení – Jak učit matematiku na SŠ 2 

 Školení – Zásady bezpečnosti práce pro učitele TV 1 

 Školení metodiky prevence 1 

 Školení – problémové situace ve výuce 2 

 Školení výchovných poradců 1 

 Školení – Identifikace IT rizik 1 

Domov mládeže Školení prevence a řešení problémů 1 

 Školení – Deskové hry 2 

 Seminář - Metody a formy práce vedoucí ke 

čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 

1 

 Seminář logických a deskových her 2 

 

 

EXKURZE A STÁŽE PRO PEDAGOGY 

obor datum místo stručný popis počet osob 

Truhlář Červen 2019 Chroustovice 

SaŘ 

Prohlídka 

moderního 

pracoviště na 

zpracování 

dřeva 

2 

Aranžér květin 27. 5. 2019 Jezbořice Svatební 

seminář 

Zárubová, 

Máslová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

Propagační aktivity školy:           
          Prezentace na webových stránkách: 

- stredniskoly.eu, 

- chroustovice.cz, 

- klickevzdelani.cz, 

          Prezentace v tisku: 

- Atlas školství - Pardubický kraj, 

- 5+2 – Mafra 

- Okolo Hradce 

- Inzertní noviny PGtisk 

-     Zemědělec.  

          Prezentace v médiích 

                  -     Regionální televize V1 (reportáž o akci:Kuchyně našich babiček; reportáž o škole)         

          Přehlídky a burzy středních škol  

                  - Chrudim, Česká Třebová, Svitavy, Pardubice, Havlíčkův Brod, Žďár nad  

                    Sázavou, Kutná Hora, Kolín, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Pardubice – Úřad 

                    práce, Pardubice – Ideon 

          Prezentace učiliště v ZŠ Pardubického kraje 

          Dny otevřených dveří 

          Projektové dny určené pro žáky vycházejících ročníků ZŠ 

          Technohrátky Pardubického kraje 

 

 Společenské aktivity školy: 

- Adventní trhy – Chroustovice, 

- Vánoční jarmark Hrochův Týnec – prodej výrobků žáků učiliště 

- Adventní koncert – Chroustovice, 

- Reprezentativní ples školy- Chroustovice, 

- Celostátní akce „Naše pole“, 

- Dožínky na zámku v Pardubicích, 

- Dny Pardubického kraje 

- Dny Země – Chrudim, Vysoké Mýto – prodej výrobků 

- AGROVENKOV, Uhersko – ukázka zemědělských provozů, prezentace 

- Zámecké vinné schody – Chroustovice 

- MLS Pardubického kraje (Agrovenkov) 

- Dny Pardubického kraje 

- DOD ZD Rosice – prodej výrobků, ukázka koní a drobného zvířectva 

- Luže, Košumberk - Prodejní výstava – velikonoce, jaro  

- Venkovní zámecký koncert – folková skupina Kdoví 

- Sbírka Šance – organizováno oborem Pečovatelka 

- Svatby, rodinné oslavy a další společenské akce v rámci doplňkové činnosti 

 

 

PROPPAGAČNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

 

Dožínky 2018 na zámku v Pardubicích 

Dne 23. 9. 2018 se žáci naší školy společně s pedagogy zúčastnili tradiční prezentační akce 

„Dožínky na pardubickém zámku“. Návštěvníkům této akce zpříjemňovaly návštěvu výtvarné 

dílničky aranžérek a dekoratérek, kde si mohl každý samostatně vyrobit mašličku z koženky, 

čelenku ze slaměnek, nebo ozdobný podzimní květináček. Žáci oboru dekoratérka zde svůj obor též 

prezentovali malováním na obličej. V prodejním stánku naše zkušené prodavačky nabízely 

produkty podzimní sklizně a výrobky žáků našich oborů 

 



Technohrátky 2018 

 
Ranní mrazík už poprvé ohlásil nástup studeného podzimu, ale během dopoledne vysvitlo slunce a 

rozkvetlý park v zámeckém areálu, v němž sídlí Odborné učiliště Chroustovice, rozzářilo do krásy. 

Další díl letošního ročníku TECHNOhrátek Pardubického kraje navštívilo ve středu 26. září 134 

žáků 8. a 9. tříd z devíti základních škol z Chrudimska, Pardubicka a Orlickoústecka. Jejich 

hostitelem byla škola, která vyučuje rekordních sedmnáct řemeslných oborů z oblasti gastronomie, 

služeb, stavebnictví, strojírenství, zahradnictví a zemědělství. Více na školský portál Pardubického 

kraje. 

Na letošní jedenáctou akci projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje v Odborném učilišti 

Chroustovice si našly cestu i dvě nové školy – ZŠ Luže a ZŠ Josefa Ressla z Pardubic. Žáky 

připravené činnosti bavily, obzvláště když se našla příležitost mlsat, a jejich doprovázející 

pedagogové by někdy rádi vyrazili opět. 

„Kupodivu se do připravených aktivit zapojily i naše ‚známé firmy‘ a spolupracovaly. Děti se do 

práce vrhly s vervou, dozvěděly se něco nového a rozhodně si nemyslím, že šlo jen o výmluvu, aby 

se nemusely učit. Řekla bych, že se jim asi nejvíc líbilo mezi cukráři a kuchaři, protože jim tam 

jasně kynula odměna, že si budou své výrobky moct sníst. Holkám se hodně líbilo na stanovišti 

módních dekoratérek a některé kluky, kteří nejsou úplní lajdáci, zaujala práce se dřevem. I za sebe 

musím říct, že se mi akce velice líbila a nejradši bych chodila celou dobu s nimi a také si zkoušela 

na stanovištích různé činnosti –třeba právě dřevařské práce. Pokud o to nebude pranice učitelů, kteří 

budou chtít jet jako doprovod, tak doufám, že se ještě na TECHNOhrátky podívám,“ popsala své 

dojmy asistentka pedagoga Mariana Adamczyková, která na zámek Chroustovice doprovodila 

výpravu ZŠ Luže. 

„Dnešek mě velice překvapil. Bylo to tu moc příjemné, moc pěkné a řekl bych, že žáci se 

bavili. Byl jsem s nimi na třech stanovištích, a pokud z nich mohu vybrat, tak se jim asi nejvíce 

líbily gastronomické obory. Některé naše děti se s dílenským vyučováním setkají i ve škole. Máme 

totiž jak třídy výběrové, kde jsou žáci nadanější, kteří mají více hodin třeba matematiky, fyziky a 

chemie, a pak máme standardní třídy, které mají i dílny. Určitě bychom někdy zase dorazili, 

TECHNOhrátky se mi moc líbily,“ uvedl David Kollert, učitel přírodopisu, chemie, fyziky a 

dějepisu na pardubické ZŠ Josefa Ressla. 

 

Adventní trhy 2018 

Vánoce se neúprosně přibližují a tak nadešel i čas našeho tradičního adventního trhu, který 

pořádáme vždy v pátek před první adventní nedělí. Akce se konala pod záštitou radního 

Pardubického kraje Ing. Václava Kroutila, zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a 

venkov. Záštita nám umožnila zajistit naší dopravou účast pro celou řadu návštěvníků, a tak se 

zámek prohýbal v bocích, oknech i dveřích pod návalem příchozích. 

Na 50 externích prodejců a samozřejmě také stánků našich oborů nabídlo bohatý sortiment potravin, 

adventního zboží a dalších drobných dárků. Lákaly zákusky, adventní věnce, pečené kaštany, 

svařená medovina a tak ani mrazivé počasí nikoho neodradilo od nákupu. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci, zákazníkům za nákupy, které významně 

přispívají do našeho školního rozpočtu a těšíme se nashledanou na dalších akcích. 

 

Adventní koncert v zrcadlovém sále 

Páteční večer před druhou adventní nedělí patřil adventnímu koncertu. V krásném interiéru 

zrcadlového sálu naší školy vystoupil pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta. Akce se konala pod 

záštitou Ing. Václava Kroutila, radního Pardubického kraje zodpovědného za životní prostředí, 

zemědělství a venkov. 

   Sál zcela naplnilo 130 diváků a 35 členů sboru. Otakar je smíšený pěvecký sbor s dlouholetou 



tradicí, který nezklamal očekávání obecenstva, a tak nechyběl ani umělecký přídavek na konci 

vystoupení. Akce byla doplněna tradičním rautem, který připravili žáci a učitelé gastro oborů. 

Příjemný dojem uměleckého i gastronomického zážitku umocnila i degustace produkce našeho 

malého vinařství a včelařského provozu. Pozadu nezůstaly ani aranžérky, které nabídly hostům 

vánoční interiérové dekorace, kterým mnozí neodolali. 

   Koncert je každým rokem vánočním poděkování za práci a spolupráci zaměstnancům školy, 

našim partnerům, ale i všem ostatním lidem, kteří se našich akcí účastní a tím nás podporují.  

Regionální kolo Přehazovaná ženy a juniorky Hradec Králové 2018 

Na regionální kolo v Přehazované žen a juniorek do Hradce Králové se naše sportovkyně moc 

těšily, jelikož v týmu jsou děvčata z prvních ročníků a tento turnaj pro ně byl premiérovým. 

S prvním školním zvoněním jsme vyrazily směr Hradec Králové. Vice na integra.chroustovice.cz. 

 

Zámecký talent 

Pátek 22. prosince 2018 

Před začátkem vánočních prázdnin proběhlo v zrcadlovém sále chroustovického zámku finálové 

kolo místní soutěže „Zámecký talent“. Soutěž byla zaměřena na pěvecké, hudební, recitační a 

taneční nadání žáků učiliště. Na počátku bylo do soutěže přihlášeno 22 soutěžících a do finálového 

kola se probojovalo 5 chlapců a 10 dívek. Vybrat ze soutěžících ten největší talent nebylo vůbec 

jednoduché. O vítězi rozhodovalo jak publikum, tak odborná porota. V té zasedlo vedení školy,  pan 

ředitel Ing. Bc. J. Bálek, zástupkyně, Mgr. M. Šilarová, Mgr. J. Odvárková a za uměleckou obec, 

pan Milan Zlesák, člen divadla Exil Pardubice a mistr odborného výcviku. Zcela nestranným 

porotcem byl chrudimský zastupitel, pan Richard Herbst, výtvarník, keramik a předseda Kulturní 

komise v Chrudimi. 

Pan Zlesák svým uměleckým přednesem celé finále zahájil a pak už se na pódiu střídali jednotliví 

interpreti. V pěvecké části o prvenství bojovala především děvčata: Dana Marková, Kristýna 

Váňová, Anna Vávrová, Markéta Vávrová, Marie Zouharová, Anna Bartoníčková, Kristina 

Zavoralová, Vanessa Prázová, ale soutěžil i zpěvák, Dominik Mach. 

Roman Ruszo, bez jakéhokoliv zaváhání, odrecitoval báseň Polednice a publikum ocenilo velkým 

potleskem jeho vynikající paměť. Do pohádky Tisíce a jedné noci jsme se přenesli, když se na 

kostýmu Ivance Surmové při orientálním tanci jemně rozezněly zlaté penízky.  Největší pozdvižení 

v sále však nastalo s nástupem hudebníků. Barbora Štěpánková vykouzlila na svůj saxofon tóny 

písně liverpolských „Brouků“ a Matěj Lambert mistrovsky rozezněl klávesy piana. Aleš Bárta pro 

změnu roztleskal  publikum při tónech své harmoniky s písní „Pod našima okny“. Hvězdou 

programu se stal i Lukáš Deák, který s přehledem rozvibroval svou bicí soupravu a předvedl pravý 

rockový nářez. Jedničkou a to zcela oprávněně, byla Agáta Šarochová, která dokonale zahrála hned 

na dva hudební nástroje, akordeon a elektrickou kytaru. 

Své hudební nadání předvedl i pan ředitel, který byl čestným hostem programu a svým zpěvem i 

doprovodem na kytaru dokázal rozezpívat celý sál.  Nadšení pátečního dopoledne nebralo konce, 

jenže tu byl závěr a bylo třeba ohodnotit, spočítat hlasy a vyhlásit vítěze. 

Není nutné zde jmenovitě vypisovat pořadí, a jmenovat ceny, které učinkující obdrželi, protože 

tento pátek, 22. prosince 2018, toto dopoledne, zvítězila hudba, zpěv, tanec, odvaha, nadání a um 

všech soutěžících. Byl to nádherný kulturní zážitek pro všechny. 

Hlavou a koordinátorkou celé akce byla Mgr. Dagmar Novotná, která mimo jiné navrhla i graficky 

zpracovala pamětní listy a odznaky. Velké poděkování patří MUDr. Haně Deákové, která celou 

soutěž sponzorsky zaštítila. 

Nálada účinkujících, hodnotících i publika byla úžasná a lze konstatovat, že celá akce se zdařila na 

sto procent. 

  

Dvacátý reprezentační ples školy 2019 

Zámecké plesání v letošním roce dosáhlo svého jubilejního dvacátého pokračování. Tradičním 

bodem programu celé akce bylo slavnostní stužkování budoucích absolventů. Plesové šaty změnily 

především děvčata k nepoznání a společenské obleky připomněly chlapcům mnohdy netušené 

možnosti jejich šatníků. Všichni pak byli stužkování a šerpování před hledištěm plným rodičů a 

známých. 

https://integra.chroustovice.cz/2018/11/20/regionalni-kolo-prehazovana-zeny-a-juniorky-hradec-kralove/


Vlastní ples byl pod taktovkou skupiny Vječná žízeň, ale nechyběl ani doprovodný program. Pan 

Zlesák, náš pedagog a také jeden z herců pardubického Exilu, secvičil dvě nádherná vystoupení. 

Prvním byla komediální scénka z hodiny dějepisu, kterou bravurně odehráli naši žáci a diváci se 

smíchem za břicha popadali. Třešničkou na dortu pak bylo vstoupení arizonských Tornád, učitelek 

a žáků ze zahrady, kteří v rytmu písně „Whisky to je moje gusto“ vystřihli krásný lokálový kankán 

a potlesk pak nebral konce. 

Celá řada sponzorů, kterým tímto děkujeme, se postarala opět o bohatou tombolu. Seznam cen 

končil číslem 550, a tak se po půlnoci, kdy se tombola vydávala, nenašel snad nikdo, kdo by 

odcházel s prázdnou. 

Závěrem je nutno vyseknout poklonu všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, chystali tombolu, 

balili a prodávali losy, vařili a prodávali jídla a občerstvení, zajišťovali úklid a výzdobu prostor,… 

Věříme, že i v tomto roce a touto akcí se nám podařilo dostatečně připomenout vycházejícím 

žákům, že se blíží termín závěrečné zkoušky, že je nutné se řádně připravovat na její složení, 

abychom jim mohli 21. 6. 2019 předat výuční listy. 

 

Moderní pojetí tradičních receptur, aneb Kuchyně našich babiček 

Školní jídelna při Odborném učilišti v Chroustovicích hostila třetí pokračování projektu 

Pardubického kraje, jehož cílem je nejen propagace školního stravování s odkazem na národní 

gastronomické tradice, ale i kombinace nejmodernějších technologií a trendů zdravého a chutného 

vaření. 

Ve spolupráci s Olomouckým krajem a především se Školní jídelnou v Kojetíně, která patří k naší 

republikové špičce, jsme uvařili v rámci normativu a spotřebního koše oběd pro zaměstnance a žáky 

školy. Zlatým hřebem menu byla vepřová líčka na zelenině se smetanou a pečenými bramborami. 

Hlavní chod doplnila i fazolová polévka s bylinkami, makovec s hruškami a salát s mrkví a 

ředkvičkou. Místo čaje se podával mošt z jablek, mrkve a zázvoru. 

Šéfkuchařem směny se pro tento den stal pan Oldřich Szedlák z Kojetína, kterému bravurně 

sekundoval pan radní Bernášek, ředitel školy, ale i žáci a učitelé oboru Kuchař. Zapojila se také 

paní ředitelka Krajské hospodářské komory, se kterou škola spolupracuje v rámci výběru vhodných 

zaměstnavatelů, zejména v oblasti individuálních praxí žáků, ale i jejich dalšího uplatnění na trhu 

práce. 

V rámci projektu Pardubický kraj zajistil nákup pracovních oděvů a obuvi pro celý kuchařský tým, 

ale také propagaci v médiích, především ve formě reportáže v regionální televizi V1. 

Závěrem nutno konstatovat, že všichni strávníci hodnotili připravené menu velice pozitivně, čímž se 

potvrdila správnost hlavní myšlenky a přístupu šéfkuchaře, že dobře vařit se nechá i bez zbytečného 

zahušťování moukou a používání průmyslových vývarů a dochucovadel. 

Celá akce byla pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška, radního Pardubického kraje zodpovědného za 

školství. 

 

Vyhlášení soutěže MLS Pardubického kraje 

Slavnostním vyhlášením v zrcadlovém sálu chroustovického zámku vyvrcholil třináctý ročník 

soutěže MLS Pardubického kraje. Z celkem 130 produktů od 32 regionálních výrobců vybírala 

pětičlenná porota nejlepší potraviny. Oceněné výrobky bude moci veřejnost ochutnat už 31 května 

na Dni Pardubického kraje a 15 . a 16. června na Beko Fresh festivalu v Pardubicích. 

I letos bylo předáváno ocenění ve čtyřech kategoriích, a to Mlýnské a pekárenské a cukrářské 

výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Maso a masné výrobky a Výrobky z medu a ostatní. Titul 

„Objev roku“ získalo šest producentů, kteří se do soutěže přihlásili poprvé. Jsou to Veselka 

Litomyšl s.r.o., Fit, zdraví, výživa® Jana Kolrusová, Bc. Marek Mandík, Květná zahrada z.ú., Ivana 

Bakrlíková a Monika Pavlisová. 

Největší zastoupení měla kategorie Mléko a mléčné výrobky, která byla také dle poroty obsazena 

velmi kvalitními produkty. V této kategorii byl vyhlášen jako Absolutní vítěz  zrající sýr z Květné 

zahrady z.ú., který byl hodnocen jako srovnatelný se zahraniční produkcí.  

Další kategorie ovládly kvasový bochník s vařeným žitem z firmy Mgr. Tomáš Kroulík -Naše 

DOBRÁ pekárna, Diamond Muscle – špička z plece z firmy Josef Morávek a švestková povidla 

z Květné zahrady z.ú. 



Agrovenkov o.p.s., jež je vyhlašovatelem soutěže se i v letošním roce zaměří na propagaci 

oceněných výrobků. Novinkou letošního ročníku jsou webové stránky mlspardubickehokraje.cz, 

které prezentují  všechny oceněné výrobky.  Dále bude vydán vydán katalog oceněných výrobků a 

v rámci výstavy Koně v akci na pardubickém závodišti 24. srpna proběhne spotřebitelská soutěž, 

během níž budou moci návštěvníci ochutnat a ohodnotit soutěžní výrobky. 

Nejbližší příležitostí, kdy může veřejnosti nové MLSy Pardubického kraje ochutnat a zakoupit, 

bude Den Pardubického kraje, který se uskuteční 31.května na Pernštýnském a Komenského 

náměstí v Pardubicích. Následně potom o víkendu 15. a 16. června mohou lidé oceněné výrobce 

s jejich potravinami potkat na Beko Fresh festivalu na pardubickém dostihovém závodišti. 

 

 

SPORTOVNÍ AKCE 

 

Přechod Krkonoš ČSMPS 2018 

Ve dnech 16. -18. 10. se skupina 7 sportovců se svými trenéry zúčastnila již 14. ročníku této 

oblíbené sportovní akce ČSMPS. Více na  www.integra.chroustovice.cz.  

 

Mistrovství ČR ČSMPS v závodech horských kol 2018 

Již po šesté se sjely do Chroustovic / Srubů týmy závodníků, aby ve dnech 12. – 13. října 

zabojovaly o kvalitní výsledky a případný titul mistra ČR v jednotlivých kategoriích. S potěšením 

můžeme konstatovat, že o akci je stále vyšší zájem (nárůst startovního pole o 9%). Více na 

www.integra.chroustovice.cz. 

 

V. ročník MČR ČSMPS ve futsalu mužů a juniorů 2018 

Sportovní hala v Moravanech už po páté přivítala sportovce 8 mužstev včetně reprezentačního 

výběru. Zázemí (ubytování, stravu, dopravu) zajišťovalo účastníkům Odborné učiliště 

Chroustovice. Vice na integra.chroustovice.cz. 

 

Integra Chroustovice – plavání 

V letošním roce opět naši sportovci využívají pronájem bazénu ve Vysokém Mýtě. Více se dozvíte 

na www.integra.chroustovice.cz.   

 

Mistrovství ČR ČSMPS v mini kopané mužů a juniorů 2019 - 3. 5. – 4. 5. 2019 

Devatenáctý ročník výše uvedené akce přivedl do Chroustovic sportovní týmy ČSMPS, aby svedly 

boje o titul Mistra České republiky v mini kopané, kategorie mužů a juniorů. 

Turnaje se zúčastnilo 8 týmů z České republiky. Ty se během pátku 3. 5. a  soboty 4. 5. snažily ve 

28 zápasech prokázat svou kvalitu a odvézt si titul mistra ČR pro rok 2019. V osvědčeném 

„turnajovém modelu“ (2 skupiny, následné souboje o postup) hned úvodní zápasy naznačily, že 

nabídnou atraktivní, dynamické výkony a na góly bohatá utkání.   Kdo chtěl bojovat o medaile, 

musel si udržet stabilní výkonnost a co nejméně ztrácet body. 

Titul mistra České republiky si nakonec odvezl tým ze severu České republiky – HANDISPORT 

LIBEREC, který po nejstabilnějších výkonech porazil ve finálovém duelu loňského vítěze tým 

Olympu Jirkov. Třetí skončil tým reprezentace ČSMPS, když v semifinálovém zápase prohrál 

s Libercem na pokutové kopy. 

Všichni účastníci turnaje si odvezli, tak jak je tomu v Chroustovicích zvykem, kromě sportovních 

zážitků a medailí také sportovní ceny, za které patří dík organizátorům a především podpoře 

sponzorů.   

Ocenit je třeba nasazení sportovců, kteří v krátkém časovém úseku absolvovali nemálo zápasů, 

rovněž kvalitu rozhodování sudích i stabilní sportovní a ubytovací zázemí. Sympatickou atmosféru 

turnaje zachovalo i počasí (nezmokli jsme). Připojím-li fakt, že se nám vyhýbala i zranění, nezbývá 

než si přát, abychom za takovýchto okolností mohli poměřit síly zase příští rok… 

 

https://chroustovice.cz/2018/10/31/prechod-krkonos-csmps-2018/
http://www.integra.chroustovice.cz/
http://www.integra.chroustovice.cz/
https://chroustovice.cz/2018/11/26/v-rocnik-mcr-csmps-ve-futsalu-muzu-a-junioru-2018/
https://chroustovice.cz/2018/11/16/integra-chroustovice-plavani/


Sportovně adaptační kurz „Máš na to ! 2019“ 

V týdnu od 9. – 13. června se žáci OU Chroustovice zúčastnili pobytové akce v atraktivním 

prostředí Žďárských vrchů – konkrétně Svratouchu. Ta měla za cíl „aktivovat“ žáky spolu s jejich 

pedagogy v oblasti tělesných aktivit, zejména sportu (horská kola, turistika, míčové hry, plavání…), 

fyzické práce (provozní činnosti, natírání, práce se dřevem, ale i úklid). Společně s těmito činnostmi 

jsme stihli navštívit záchrannou stanici živočichů Pasíčka v Proseči i odpočívat a družit se u 

každodenního večerního táboráku, u kterého nechyběly populární buřty. Celkem jsme absolvovali 

více jak 50 hodin pestrých aktivit, našli si nové kamarády i zálibu v takovýchto činnostech 

pokračovat v budoucnu…. Nechyběl humor i spousta zábavy a zvládli jsme i některé zdravotní 

strasti (angína, úžeh,…). 

Děkujeme za finanční podporu Pardubickému kraji (Program na podporu rozvoje sportovních a 

volnočasových aktivit škol a školských zařízení) i vedení OU Chroustovice společně s KRPŠ, které 

tuto akci udělali dostupnější i méně majetnějším účastníkům. 

Vzhledem k realizovaným aktivitám nám těch 6 dnů velice rychle uběhlo a tak jsme s bohatými 

zážitky odjížděli zpět do nížin v očekávání, že v příštím školním roce 2019/2020 se budou podobné 

akce opakovat. 

 

 

AKTIVITY DOMOVA MLÁDEŽE 

Organizace celého školního roku z pohledu volnočasových aktivit probíhala bez velkých problémů. 

Zájmové kroužky byly rozděleny zpočátku mezi 7 vychovatelů, od prosince mezi 6 vychovatelů.  

Se zájmovou nabídkou sportovních aktivit vypomohl svaz Integry Chroustovice –ČSMPS 

(cyklistika, plavání, florbal,fotbal v hale v Moravanech, přehazovaná na ZŠ, tenis) 

Vzhledem ke spoustě doplňkový činností a aktivit v rámci svazu Integry, vyžadující úpravu náplně 

činností či režimu na DM a též z důvodů kalendářního harmonogramu – zkrácený týdenní pobyt, 

nedostávala se časová dotace na uskutečnění některých plánů- podařilo se uskutečnit méně výjezdů 

mimo učiliště (1x BLA - Nasavrky, 2x TOM - Chrudim, Chrást, 3x ZU - Chrudim, Vysoké Mýto, 

Nasavrky), vzdělávacích akcí (6x – Historie zámku, Hasiči, Drogy a jiné závislosti v trestně 

právním vztahu, Ririzika on-line světa, Velikonoce, Trestně právní zodpovědnost)  a soutěží (3x). 

Hostili jsme družební školy z Polska a Slovenska-týdenní pobyty, uskutečnili Mikulášskou disco se 

soutěžemi.  Uskutečnila se 2 divadelní představení spolku Exill u nás v zámeckých prostorech 

zrcadlového sálu.   

Z pohledu sociálně patologických jevů hodnotíme rok jako klidnější.  

V tomto školním roce došlo jen k minimálním škodám na školním majetku. Byly zrenovovány 

podkrovní ložnice na ubytovně MD, zřízena kuchyňka na MD. 

 

Divadelní představení v podání pardubického Exilu 

Tato divadelní představení mají v rámci mimoškolní výchovy již dlouhodobou tradici. Pardubický 

divadelní soubor Exil je naší škole velice nakloněn. Důvodem je také to, že jeho členem je jeden 

z pedagogů našeho učiliště. Panu Zlesákovi patří nemalé poděkování, neboť i jeho zásluhou se nám 

daří již třetím rokem nabídnout žákům pěkný kulturní zážitek. V letošním roce herci předvedli 

v kulisách zrcadlového sálu komedii Rozmarný duch. 

Jedná se o roztomilý příběh plný břitkých slovních přestřelek mezi živými a duchy. Poučením pak 

může být, že není záhodno zahrávat si s okultními vědami a brát spiritismus na lehkou váhu. 

Přísně racionální spisovatel Charles Condomin uspořádá ve svém domě spiritistickou seanci, aby 

získal materiál pro svou novou knihu. Pozve proto na večeři madam Arcati. Bláznivá vyvolávačka 

duchů působí jako šarlatánka. Přesto se jí omylem podaří přivolat ducha bývalé paní Condominové, 

která je viditelná jen pro Charlese a nové paní Condominové příslušně pije krev. A to je jen 

začátek… 

 

Domov mládeže se stará také o pořádek v obci 

Tradiční a každoroční aktivitou domova mládeže v rámci Dnů Země je sběr odpadu. 8. 4. 2019 jsme 

za pěkného slunného počasí vyrazili po chroustovickém okolí. Sedmdesát žáků s šesti 

vychovatelkami uklízelo příkopy směr Žilovice, Holešovice, Městec a Poděčely. Zkrátka nepřišlo 



ani vnější okolí zámeckého oplocení, říční koryto, ale i  parky a náměstí v Chroustovicích. Nasbírali 

jsme 11 pytlů odpadu a nashromáždili několik kupek objemnějšího odpadu. Ten byl za pomoci 

technických služeb městyse odvezen na skládku. 

 

Přehled kulturních a dalších výchovných akcí pro žáky  

 datum místo stručný popis organizátoři 

Domov 

mládeže 

 

říjen Chroustovice Divadelní 

představení Exill 

Rozmarný duch 

Tomanová/Zlesák 

Domov 

mládeže 

 

únor Chroustovice Divadelní 

představení Neruš 

kruh 

Tomanová/Zlesák 

Domov 

mládeže 

 

duben Chroustovice Den Země -úklid Tomanová 

s kolektivem vych. 

Domov 

mládeže 

 

květen Chroustovice „Čarodějnice“ – 

posezení u ohně, 

hry a zpěv 

Kolektiv 

vychovatelů 

Domov 

mládeže 

 

leden Chroustovice On line nástrahy 

světa 

Čečetková/Mgr 

Hanák 

Domov 

mládeže 

 

listopad Chroustovice Historie zámku Tomanová/ J.Drbal 

Domov 

mládeže 

 

květen Chroustovice Evakuace, 

mimořádné 

situace,práce 

hasičů, ukázka 

vystroje 

Tomanová/ Mrázek 

R  

/HZS Chrudim 

Domov 

mládeže 

 

duben Chroustovice Velikonoce Lustigová 

Domov 

mladežě 

říjen Chroustovice Celodomovské 

vědomostně 

sportovní odpol. 

Tomanová 

s kolektivem vych. 

Domov 

mládeže 

březen Chroustovice Celodomovské 

sportovní klani 

s partnerskou 

školou z Krakova 

Tomanová 

s kolektivem vych. 

Skupina vych 

Zuntové DM 

Září, říjen, leden 

duben 

Chrudim, 

Vysoké Mýto 

Nasavrky 

Nové Hrady 

2x bowling 

Keltsky skanzen,  

Zámek + muzeum 

kol 

Zuntová 

Skupina  vych 

Tomanové DM 

Prosinec 

březen 

Pardubice 

Crudim 

Vánoční 

Pardubice +leaser 

game 

Kino+procházka 

Chrudimí- 

významné budovy 

Tomanová 

Domov 

mládeže 

Prosinec Chroustovice Vánoční disco se 

soutěžemi 

Lustigová, 

Tomanová, 

Wiesnerová 

 



 

IX.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla v OU Chroustovice provedena kontrola ČŠI a to v  prosinci 2018. 

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku 

vzdělávání podle §174 odst.2 písm. b)a c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to na 

základě podnětu ze dne 14.11. 2018  č.j. ČŠIG-5094/18/18-G23/1. 

ČŠI v protokolu uvedla, že nebylo zjištěno porušení žádného z kontrolovaných předpisů. 

Inspekční zpráva byla projednána se Školskou radou. 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla ČŠI šetřena v OU Chroustovice jedna stížnost: 

 Dne 17. dubna 2019 – ČŠI hodnotila první, třetí a čtvrtou část stížnosti jako nedůvodnou a 

druhou část jako důvodnou – škola včas nezaslala záznam o úrazu žáka ČŠI (viz inspekční 

zpráva  č.j. ČŠIE-799/19-E ze dne 9.5.2019) 

 

 

Inspekční zprávy byly projednány se Školskou radou a se závěry šetření ČŠI byli seznámeni ostatní 

zaměstnanci školy na pravidelných poradách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.       ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Výsledky hospodaření: 

Skutečnost v Kč 

    k 30. 6. 2019 

Mzdové prostředky, odvody a FKSP      18 555 793,37 

Platy           12 439 136,00 

Platy úřad práce              428 477,00 

Platy ostatní zdroje              178 360,00 

Platy doplňková činnost               56 078,00 

OON pro zaměstnance               87 628,00 

OON doplňková činnost             143 864,00 

OON OPVK                 16 035,00 

OON OP VVV              132 750,00 

OON pro učně za produktivní činnost           356 364,00 

Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP       4 698 945,26 

Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP doplňková činnost          18 156,11 

ONIV             6 654 083,36 

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem            55 858,00 

Potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)    1 345 391,28 

Ochranné pomůcky                29 925,17 

Učebnice a školní potřeby               34 669,96 

Knihy, učební pomůcky, předplatné                 5 145,00 

Dlouhodobý hmotný majetek (včetně kompenzačních pomůcek)          12 693,49 

Nákup materiálu           1 024 730,67 

PHM                  94 256,27 

Energie včetně stočného          1 160 709,46 

Internet                          0,00 

Služby pošt a telekomunikací (bez internetu)            20 976,00 

Služby peněžních ústavů vč. Pojištění             15 900,14 

Nájmy tělocvičen a sportovišť                6 285,00 

Nájemné ostatní (movitého majetku, plynových lahví, příležitostné apod.)                 0,00 

Služby školení a vzdělávání včetně cestovného          168 805,88 

Ostatní služby  (bez internetu)            267 713,60   

Opravy a údržba nemovitého majetku (bez větší údržby)         804 379,00 

Opravy movitého majetku             158 614,17 

Odpisy             1 006 221,00 

Daně a poplatky včetně daně z příjmů               2 520,00 

Ostatní výdaje (vč. reprefondu)            210 722,00 

Výdaje z ostatních účel.dotací (bez přímých výdajů a běžného provozu)       228 567,27    

VÝDAJE CELKEM         25 209 876,73 

Příjmy z produktivní práce učňů         1 111 976,17 

Příjmy v DD a internátech             308 150,00 

Příjmy ze školního stravování (potraviny)           997 815,94 

Ostatní příjmy (vč. úroků)             657 630,07 

Zúčtování fondu investic             183 365,00 

NIV dotace ze státního rozpočtu (na přímé náklady)    16 971 483,31 

NIV dotace od kraje celkem (na běžné provozní výdaje)     3 479 908,62 

Ostatní účelové dotace          1 449 988,00 

Převod z FO                          0,00 

Převod z RF                          0,00 

PŘÍJMY CELKEM         25 160 317,11 

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2018         -   49 559,62 

 



Školní jídelna 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškami o školním stravování, hygienickými předpisy a vyhláškou 

o závodním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad školního stravování a dodržování 

spotřebního koše vybraných potravin. Základní předpisy jsou vyvěšeny na nástěnce ve školní 

jídelně. 

  

Výše stravného :                      platba               fin. norma          režie      

 

Žáci         Snídaně + přesnídávka      24,-               15,- + 9,-                

                 Oběd                                 29,-                29,-                        

                 Večeře + svačina              28,-                20,- + 8,-               

 

Zaměst.   oběd                                  29,-                29,-                        

 

Cizí strávníci 

                 Snídaně                            38,-                 24,-                  14,- 

                 Oběd                                62,-                 29,-                  33 ,- 

                 Večeře                             62,-                  28,-                  34,-  

 

Vyúčtování stravného a ubytování : 

Přeplatky byly vráceny 28. 6. 2019 na účet předplatitele. Pokud byla strava a ubytování placeny 

v hotovosti, byly přeplatky vráceny k 28.6. 2019. V případě  3. ročníků byly kontrolovány a 

podepisovány výstupní listy, provedeno vyúčtování a vrácení peněz. Pokud nebyly přeplatky  1. a 2. 

ročníků vyzvednuty, byly ponechány jako záloha na měsíc září.  

 

Za školní rok 2018  -  2019   bylo vydáno :                                                                                                                                                                                                                     

snídaní            12 945    porcí     

obědů              36 156    porcí     

večeří              12 127    porcí     

 

Každý měsíc jsou prováděny uzávěrky hospodaření školní kuchyně 

Stravné :  příjem a výdej peněz / hotovost, účet, faktury, srážky ze mzdy, cizí  strávníci /  

                rozpis stravného a ubytování 

Pohyb ve skladu potravin : kuchyň, kuchyňky, bufet, doplňková činnost, projektové dny                                              

Dokumenty z uzávěrek hospodaření kuchyně jsou založeny u vedoucí ekonomického úseku Kamily 

Téglové a pokladní Daniely Odehnalové.  

 

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. 

 

Stavíme, opravujeme, investujeme  

Ing. Bc. Jaroslav Bálek, ředitel školy 

Již od jara jsme se začali připravovat na čerpání finančních prostředků z projektu 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472 Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor 

Zahradník. Ten je realizován v rámci 1. výzvy s názvem „Infrastruktura pro vzdělávání“, kterou 

vyhlásila Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 

(http://www.masskch.cz), a to ve vazbě na 68. výzvu  IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty.“ 

K hlavním aktivitám projektu patří dodávka závlahového systému do skleníků, rekonstrukce 

filtrační a čerpací stanice a dále rekonstrukce elektroinstalace, včetně stropních podhledů na dílnách 

odborného výcviku pro obor 41-52-E/01 Zahradník. Vedlejší aktivitou pak bude stavba venkovního 

přístřešku. Celkové náklady projektu jsou 1 403 325 Kč, z toho získaná dotace činí 1 000 000,- Kč. 

Vlastními silami bylo nutno nejdříve připravit skleník pro instalaci moderních pěstebních stolů, a 

http://www.masskch.cz/


tak se pustili do práce naši učitelé a žáci oboru Zedník. Postupně vybourali staré betonové stoly a 

finále pak byla betonáž podlahy a opravy stěn. Výkon to byl úctyhodný, neboť červnová vedra 

umocněna skleníkovým efektem, příliš nepřispívala k pracovní pohodě. Dalšími obory, které se 

zapojily do rekonstrukce, byli Zámečníci a Tesaři. Jejich úkolem byl již zmiňovaný přístřešek. S 

tím souvisela výroba kovové konstrukce, její nátěry, výdřeva a konečné pokrytí střechy trapézovým 

plechem. 

Nyní je vše připraveno na nové vegetační období. Pěstební stoly se již od ledna zaplnil zeleninovou 

sadbou a nová závlaha bude podporovat podmínky vhodné pro růst. Radost máme především 

z kapkové závlahy, která v současných suchých letech bude šetřit vodou, ale také chemickými 

postřiky. Rozsvítila se i dílna odborného výcviku, má nově zateplený stropní podhled, novou 

elektroinstalaci i výmalbu. 

Závěrem nutno poděkovat nejen našim zaměstnancům a žáků za pomoc při rekonstrukci, ale také 

firmě Netafin Louny, která byla generálním dodavatelem, stejně také firmě Instal Chroustovice, 

která realizovala subdodavatelsky nové odběrné místo v rybníku. 

Naše škola není jen vzdělávací instituce, ale protože sídlí v zámeckém areálu, je také významnou 

kulturní památkou. Vedle zámeckého parku a sochařské výzdoby hlavního schodiště je zajímavý 

také interiér. Zachovala se zde především štuková výzdoba stropů místností v prvním patře, krásný 

zrcadlový sál i sál s křížovým stolem s původními keramickými krby. Vše lze shlédnout také 

prostřednictvím virtuální prohlídky na našich webových stránkách (www.chroustovice.cz). 

Přechodem mezi interiérem a exteriérem jsou arkádové chodby především po obvodu vnitřního 

nádvoří. Samotné arkády byly v minulém století osazeny kovovými konstrukcemi s dvojskly. Toto 

opatření minulého času již splnilo svůj účel, a tak padlo rozhodnutí o jejich výměně za dřevěné 

konstrukce osazené izolačními dvojskly, v prostorech jídelny i trojskly. Opatření, sledující nejen 

památkově estetické, ale také energeticky úsporné hledisko, je dále doplněno automatickými 

posuvnými dveřmi ve vstupní chodbě. Maximalizací prosklené plochy se vnitřní prostor významně 

prosvětlil, barevný odstín rámů zapadá do barevné kombinace fasády zámku a povedené je i 

řemeslné zpracování art profilů v podání chroustovické firmy S & Ř, CH KOVO. Ta v posledních 

letech nově rozjíždí truhlářský provoz, a proto realizace této zakázky pro ně bude jistě skvělou 

reklamou. Nelze zde opomenout ani dodavatele automatických vstupních dveří, kterým je 

pardubická stavební firma Stafi s.r.o. 

Celá zakázka byla vysoutěžena ve výši 1.9 mil. Kč a je v rámci oprav financována jako příspěvek 

na provoz z prostředků Pardubického kraje, odboru školství.  

Jak již bylo uvedeno, sídlí naše škola v areálu zámku v Chroustovicích. Zřizovatel se také 

prostřednictvím odboru školství o svůj majetek vzorně stará, a tak jsme společně, kromě 

rekonstrukce výplní arkád, v letošním roce řešili i problém hydroizolace a odvodu srážkové vody 

z centrálního schodiště. Docházelo zde k zatékání do stěn budovy a tím byla poškozována nejen 

fasáda průčelí, byly ale též ohroženy i pískovcové prvky, včetně bohaté sochařské výzdoby. 

Zakázku ve výši 1.2 mil. Kč vyhrála ve veřejné soutěži havlíčkobrodská firma REHIS s.r.o., která 

má s opravami památek bohaté zkušenosti. Byla odstraněna nepůvodní dlažba, osazená do asfaltu 

v šedesátých letech, i nedostatečně dimenzované a provedené instalace odvodu srážkových vod, 

které volně vytékaly na spodní podestu. Jednotlivé podesty jsou opatřeny hydroizolační folií, nová 

dlažba je osazena na terče a odpady jsou svedeny rovnou do kanalizace. Již první bohatší 

listopadové srážky ukázaly, že je to správná cesta. Další postup byl přerušen zimním rázem počasí, 

které není v souladu s technologií omítkových a štukatérských prací. Vše se tedy dokončilo v jarním 

období, což bylo v dostatečném předstihu před naší již čtvrtou svatební a kulturní sezónou. Škola 

prostřednictvím doplňkové činnosti využívá atraktivní venkovní i vnitřní prostory pro pořádání 

svatebních obřadů, svatebních hostin, koncertů i dalších společenských akcí. 

Památka této velikosti však potřebuje neustálou péči s využitím většího spektra zdrojů pro údržbu. 

Věříme tedy, že se nám opět povede sáhnout na některé finance, které jsou přímo určeny památkové 

péči. V minulosti to byly dotace z Norských fondů, nebo Programu záchrany architektonického 

dědictví. Budoucnost lze také spatřovat v připravovaném programovém období IROP 2021+, kde je 

záchrana kulturního dědictví jednou z priorit. Než bude možné čerpat i těmito směry, jsou naší 

záchranou žáci učebních oborů, které škola nabízí. Na údržbě se průběžně podílejí zahradníci, 

aranžérky, chovatelé, zedníci, truhláři, tesaři, zámečníci či opraváři. 



Před vánocemi se podařilo, díky investici Pardubického kraje, odkoupit sousedící hrubou stavbu, 

která vznikla totální rekonstrukcí bývalého mlýna. Budova je v podstatě součástí zámeckého areálu, 

včetně původního náhonu i přiléhající zahrady. 

Investice ve výši 4 mil. Kč je strategická hned z několika důvodů. Vlastní budovu bude, po pečlivé 

projektové přípravě, relativně snadné přestavět na moderní dílny kuchařů, pekařů a cukrářů. 

Vzhledem k tomu, že poloha objektu je součástí náměstí v Chroustovicích, vznikne v přízemí také 

malý obchod- cukrárna – pekárna, kde bude možné realizovat zakázkový prodej zákusků a pečiva. 

Vlastní podkroví lze dokončit v původním záměru, kterým bylo ubytování. Lze tak získat zhruba 25 

lůžek pro doplnění kapacity domova mládeže. 

Dalším velkým pozitivem je zisk náhonu, který protéká areálem odborného učiliště. Celá řada 

školních budov stojících na jeho březích, je postavena, vzhledem k bažinatému podloží, na roštu 

z dubových trámů. Tato historická, ale stále funkční technologie, zajišťující základní statiku staveb, 

vyžaduje trvalé zavodnění. Voda je také významným architektonicko estetickým prvkem barokních 

staveb. Dnes již víme, že nové vlastnické vztahy, zabrání nesmyslným snahám soukromých 

subjektů spočívajících v záměrném vysušování profilu a umožní nám snadněji, a ve spolupráci 

s ostatními úřady, upravit manipulaci s vodami na řece Novohradce. 

Posledním aspektem je vhodný přístup z obce do všech částí areálu školy. Ten byl, vzhledem 

k chybějícímu přemostění, problematický především v lokalitě zahrady u velkého jezu. Na těchto 

pozemcích je budováno parkoviště pro zaměstnance školy a vjezd přes nově zatrubněnou část 

náhonu bude elegantním řešením do doby, než Povodí Labe zrealizuje stavbu plánovaného mostku. 

Do vlastní stavby parkoviště zapojujeme i některé naše obory, především zedníky a zámečníky. Na 

výrobu stavebního materiálu s výhodou využíváme vybavení zakoupené z dotace ROP. Jedná se 

především o linku na výrobu zámkové dlažby, ale i obrubníků, která významně zlevňuje náklady na 

celou akci. Součástí tohoto záměru nejsou pouze nová parkovací místa pro zaměstnance školy. Vše 

koncepčně zapadá do společné strategie všech subjektů městyse, vedoucí ke zvýšené bezpečnosti 

silničního provozu v obci. Bonusem pak bude také parková úprava okolních pozemků přístupná 

veřejnosti a financovaná v základu prostřednictvím naší spolupráce s MAS Luže a vyhlášené výzvy 

OPŽP. 

 

Práce v rámci odborného výcviku na zajištění provozu a oprav školy 

obor popis prací odpovědné osoby 

Kuchaři  Zajištění stavování ve školní jídelně.  Vedoucí školní jídelny  

Vedoucí gastro úseku  

Kuchaři, Cukráři , Pekaři  Výroba do školního bufetu.  Vedoucí gastro úseku  

Kuchaři, Cukráři, Pekaři Výroba zakázek pro školu. Vedoucí gastro úseku  

Kuchaři, Cukráři, Pekaři Výroba v rámci doplňkové činnosti. Vedoucí gastro úseku,  

Garant gastro služeb  

ZAM Oplocení k novému parkovišti – brána 

a plotové dílce 

Zlesák 

OPR Údržba zahradní techniky, opravy 

traktorů 

Slonek 

AUTO Zajištění STK a údržba vozidel školy Prachař, Bálek K. 

Prodavač Zajištění provozu prodeje v bufetu. Pitrová Eva 

 

Pečovatel Zajištění obědů do peč. domu. 

Úklid školních prostor. 

Praní a mandlování pro DM. Praní, 

žehlení, mandlování pro kuchyň a 

obory gastro.  

Mgr. Trávníčková 

Mgr. Mrázková 

Dekoratérka Opravy a údržba ložního prádla pro 

DM. Opravy a údržba oděvů pro 

ostatní úseky.  

Oprava boxovacích pytlů 

Mgr. Tesařová 

Mgr. Jánová 

 

Mgr. Jánová Jana 



Truhláři Opravy interiéru na domově mládeže 

a chodbách 

Kysela Zdeněk 

Dřevaři Těžba dřeva Bc. Rychtařík Petr 

Zedníci Opravy na budovách školy – 

podloubí, chodby 

Bc. Mrázek Roman 

Zedníci Budování parkoviště – přípravy stání 

vozidel a příjezdové cesty 

Bc. Mrázek Roman 

 

Zedníci Výmalby, opravy, rekonstrukce 

pokojů na domově mládeže 

Bc. Mrázek Roman 

 

Zedníci Práce pro jiné úseky školy Bc. Mrázek Roman 

Dřevaři Zpracování veškerého dřevního 

odpadu – výroba pelet 

Podaný Ondřej, Bc. Rychtařík 

Petr 

Dřevaři, Tesaři Zhotovení přístřešku – střecha u 

rychlírny 

Morávek Jan, Podaný Ondřej 

Truhláři Spolupráce na rekonstrukcích a 

opravách objektů OU Chroustovice –

dřevěné stavby 

Podaný Ondřej 

Truhláři Práce na zakázkách mimo učiliště – 

stavba pergoly, stavební výrobky – 

dveře 

Podaný Ondřej  

Truhláři Opravy školního vybavení  Bc. Rychtařík Petr 

Zedníci Rekonstrukce dílen a prostor k nim 

přilehlých - zedníci 

Bc. Mrázek Roman 

Truhláři Práce pro jiné úseky školy – drobné 

opravy 

Bc. Rychtařík Petr 

Truhláři Výroba interiérového vybavení pro 

domov mládeže – zhotovení skříní 

Bc. Rychtařík Petr 

Truhláři Výroba propagačních materiálů na 

cnc stroji – frézování modelů, práce 

na zakázkách   

Bc. Rychtařík Petr 

Truhláři Zhotovení prezentačních výrobků 

k náboru škol a na ples školy 

Morávek Jan 

 

Truhláři Zhotovení kuchyňské linky na domov 

mládeže 

Morávek Jan 

 

Truhláři Práce na zakázkách mimo učiliště – 

okna, dveře….. 

Kysela Zdeněk 

Zahradník Dodávka zeleniny, ovoce, medu do 

kuchyně. 

 Smetáková, Válková 

Aranžér květin Výzdoba prostor školy. Máslová, Zárubová 

Zahradník Prodej sadby, výpěstků, aranží a 

medu. 

Řeháková, Smetáková, 

Válková 

Chovatel zvířat Budování výběhu pro koně.. Buchtel 

Zahradník Zprovoznění skleníku po 

rekonstrukci. 

Řeháková 

Zahradník Výsadbové práce. Řeháková 

Zahradník, Chovatel 

zvířat 

Kultivační práce. Řeháková, Buchtel 

Zahradník, Chovatel 

zvířat 

Sklizňové práce. Smetáková 

Zahradník Chemická ochrana rostlin. Buchtel 

 

 

 



Svépomocné práce na zajištění provozu a oprav Domova mládeže 

popis prací odpovědné osoby 

Praní lužkovin(peřiny,polštáře), froté prostěradel, šití záslon, Tomanová 

Koupě+Tapetování za postelemi DM Tomanová, Rů (pomoc při 

tap) 

Květinová výzdoba podloubí, mytí podlah a čištění odpadu na UP Zuntová 

Úklid po výmalbě na MD Rů,Če 

 

 

INOVACE VE VÝUCE 

(modernizace dílen, učební pomůcky, vzdělávací postupy, organizace úseku) 

datum 

zavedení 

popis autor 

inovace 

Listopad 2018 Výukové tabule pro řezníky – rozdělení masa. 

Materiály pro výuku technologie a potraviny a výživa.  

 

Učitelky  

OP Gastro 

Září 2018 Výukové materiály pro obor řezník v el podobě. Učitelky  

OP Gastro 

Září 2018 Elektronické výukové materiály pro obory gastro. Učitelky  

OP Gastro 

Listopad 2018 Nákup učebních pomůcek pro výuku odborného výcviku. Učitelky 

OV Gastro 

12.10.18 Trenažer na výuku autoškoly - modernizace Karel Bálek 

11.11. .2018 Nová tiskárna pro úsek služeb 

 

Mgr. 

Tesařová 

11.11. 2018 Elektrický sporák do kuchyňky - Pečovatelky Mgr. 

Mrázková 

14. 11. 2018  Úklidová sada Twist - Pečovatelky Pitrová Eva 

 

Září 2018 – 

červen 2019 

Rekonstrukce a opravy stávajících prostor – celková 

modernizace odborných pracovišť  

Učitelé OV 

Září – 

prosinec 2018 

Zhotovení názorných pomůcek pro výuku – teoretická 

výchova – odborné pomůcky  

Kysela 

Zdeněk 

Září 2018 – 

červenec 2019 

Rekonstrukce a úpravy prostor kolem zednického úseku 

Sklad materiálu 

Morávek Jan,  

Bc. Mrázek 

Roman 

Listopad 2018 Lepší uspořádání a uskladnění majetku, strojního zařízení a 

vybavení. (Zedníci) -  

Bc Mrázek 

Roman 

Prosinec 2018 Lepší uspořádání a uskladnění majetku, strojního zařízení a 

vybavení. (Truhláři) -  

Kysela Zd., 

Bc. Rychtařík, 

Podaný O.  

2019 Rekonstrukce dílen- zateplení truhlářských dílen, 

rekonstrukce strojní dílny , modernizace zpracování 

dřevěného odpadu, zhotovení kotelny 

Firma 

2019 Celkový úklid v prostorách Truhlářského úseku – likvidace 

materiálu z půdních prostor 

Morávek 

Jan 

Září, říjen Dokončení, výměna a modernizace pěstebních stolů – 

rychlírna, instalace nových rozprašovačů. 

Řeháková 

Duben Instalace kapkové závlahy- rychlírna Řeháková 

 Nový výběh pro koně, pastvina, louka k sušení sena. Řeháková, 

Buchtel 

 

 



Inovace v Domově mládeže  

(modernizace, pomůcky, výchovné postupy, organizace) 

datum 

zavedení 

popis autor inovace 

únor až květen Renovace vybavení MD= kuchyňka, ložnice –  L6až L11 Bálek 

Únor - duben Výměna koberce ve dvou , ložnicích Tomanová 

Listopad  Nákup povlečení, prostěradel Tomanová 

Listopad  Nákup tiskárny se skenerem Tomanová 

 

 

Klub rodičů a přátel OU , Chroustovice – hospodaření za rok 2018. 
Předsedkyně : paní Eva Pitrová 

 

 
 

 

 

 

 



XI.  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

Zahraniční aktivity našeho učiliště jsou samozřejmou prezentací školy, zkvalitněním odborných 

praxí, ověřením si vlastních schopností v podmínkách partnerských cizojazyčných škol a 

samozřejmě i o odpovídající zvýšenou popularizací. 

 

Odborná praxe – OUI Prešov (Slovensko) 

Na základě schválené dotace na program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje 

na rok 2018 s důrazem na partnerské regiony“ se ve dnech 21.-26.10. 2018 zúčastnili žáci OU 

Chroustovice oboru „Truhlář“ odborné praxe v partnerské škole OUI Prešov ve Slovenské 

republice.  Praxi absolvovalo 7 žáků a 2 pedagogové – Mgr. Kysela a Mgr. Puš. Celá akce, tak jak 

je tomu zvykem a tradicím, splnila svůj účel. Žáci svou prací prezentovali po celou dobu svoji 

odbornost – tedy truhlářskou činnost, která směřovala především ke Dni otevřených dveří 

partnerské školy, kdy chtěli svými výrobky předvést svoje schopnosti a kvality. To se jim v plné 

míře podařilo, a to i proto, že měli pro vlastní praxi vytvořeny velmi dobré podmínky přijímacího 

zařízení, takže mohli dne 25.10. 2018 v rámci zmíněného DOD ukázat leccos ze svých praktických 

znalostí a schopností. Prezentaci tvořily celodřevěné hračky, židle, barová stolice, kuchyňské 

nářadí, nástěnné hodiny a další. Práce a prezentace se setkaly během prohlídek s pozitivní odezvou 

jak žáků, tak doprovázejících pedagogů. Některé výrobky jsme ponechali v partnerském zařízení do 

jejich výstavních vitrín a ploch jako výsledek dlouholeté spolupráce, jejíž pokračování obě školy na 

základě velmi dobrých zkušeností a podpoře vedení Pardubického kraje předpokládají.  

    Kromě vlastní pracovní náplně, tak jak je dobrým zvykem, byl pro naše žáky připraven pestrý 

mimoškolní program s různými aktivitami. Navštívili jsme historické centrum města Prešov, 

vykoupali se v nádherném aquaparku, zahráli si s našimi přáteli bowling a v neposlední řadě 

navštívili i místní planetárium s překrásnou interaktivní přednáškou, týkající se mimo jiné i řecké 

mytologie. 

    Kladem celé akce byla výborná organizace, vstřícnost a ochota našich přátel i snaha a zájem 

našich žáků, jejich vzorné chování a vystupování, což bylo rovněž konstatováno i vedením 

partnerské školy. Na závěr svého pobytu žáci obdrželi drobné upomínkové předměty a sportovní 

batohy jako připomínku zdařilé akce, v jejíž opakování samozřejmě do budoucna všichni doufáme a 

věříme, že na jaře opět přivítáme naše slovenské přátele na jejich odborné praxi pro změnu v naší 

škole. 

 

Spolupráce se školou v Krakowě (Polsko) 

Dne 25. – 29. 3. 2019 se uskutečnila výměnná praxe studentů naší školy gastro oborů kuchař a 

cukrář v polském Krakově. Pobyt trval 5 dní. Během pobytu byl připravený zajímavý program. 

Studenti měli možnost shlédnout historickou část Krakova. Navštívili luxusní restauraci Havelka 

s nabídkou vynikajícího menu. Dále měli možnost při praktické výuce spolupracovat se studenty 

této školy. Podíleli se na přípravě pekařských výrobků. V závěru týdne se vybraní žáci zúčastnili 

XVII. Malopolské kuchařsko- cukrářské soutěže. Téma soutěže bylo: „Jsem umělec od vášně 

k povolání.“ 

Cukráři Michal Stránský a Kateřina Vavřenová na toto téma připravili dort srdce s tanečníky a 

zdobené muffiny pod názvem „Tanec jako vášeň.“ 

Kuchaři Eliška Pelikánová a Erika Slanařová připravily jako předkrm okurku s lososem a sýrem, 

pro hlavní chod vepřový závitek s cuketovo-mrkvovým pudinkem a cuketovým kaviárem. Menu 

mělo název „Harmonie pro duši a chuť“. 

Ve stejném termínu, kdy byli naši kuchaři a cukráři na praxi v Krakowě, přijeli z polské školy žáci 

oboru Zahradník také k nám. 

Výměna má již dlouholetou tradici, včetně bohatého programu. Polští žáci si vyzkoušeli celou řadu 

činností v naší rychlírně zeleniny, kde přepichovali sadbu, navštívili i úsek chovatelů, kde letošní 

jaro přineslo mnoho radostných přírůstků a navštívili také dílnu a skleníky aranžérů. 



V rámci kulturního programu jsme společně navštívili Litomyšl s krásným zámkem, stejně tak i 

Pardubice, kde nám pan ředitel Východočeského muzea vyšel vstříc a mohli jsme si prohlédnout 

s průvodcem nejen exteriér, ale i expozici skla a archeologie. 

Součástí sportovního programu bylo bowlingové klání, ale i sportovní aktivity pořádané domovem 

mládeže. 

Pevně věříme, že se u nás našim polským přátelům líbilo minimálně stejně, jako našim žákům 

v Polsku a těšíme se na další spolupráci. 

 

Soutěž pro naši školu dopadla výborně, protože kuchaři se umístili na druhém místě a cukráři na 

třetím. Soutěžící obdrželi poháry, diplomy a hodnotné ceny. Akce měla mezinárodní zastoupení, 

neboť kromě týmů z Polska, se účastnili soutěže také Slováci a Maďaři. 

Cílem byla také spolupráce učitelů různých národností, výměna odborných znalostí a postupů, a 

prezentace produktů výuky v jednotlivých zemích. 

 

 

12. ročník mezinárodního festivalu „Integrace malovaná zvukem“. 

 Začátkem června skupinka hudebně nadaných žáků učiliště 

odcestovala do polské Bochni na 12. ročník mezinárodního festivalu „Integrace malovaná zvukem“. 

Týdenní omluvenou absenci ve výuce si žáci a žákyně různých oborů vysloužili už v prosinci, kdy 

absolvovali a také se umístili na prvních příčkách ve školní soutěži „Zámecký talent 2018“. 

Odjezd byl z pardubického nádraží, vlakem ČD. Sedmihodinová cesta do cíle, vedro, zabedněná 

okna a minimální klimatizace, byla snad jediným nepříjemným prožitkem. V Bochni už byly 

zážitky naprosto opačné. 

Milé a přátelské přijetí od organizátorů festivalu, luxusní ubytování v hotelu Panorama 

s překrásným výhledem na okolí, slavnostní večeře, setkání s panem starostou města Bochnia a 

dalšími důležitými činiteli festivalu. 

I připravený program byl vynikající. Kromě toho, že každý den probíhal workshop zaměřený na 

vystoupení na pódiu (lektory byly známé osobnosti polského showbusinessu), žáci navštívili 

starobylé město Krakow i  výstavu, kde se seznámili s historií Polska v podobě scének sestavených 

z figurek Lego stavebnice. Předposlední den ještě sfárali do hlubin solného dolu, kde čekala 

zajímavá podívaná, jízda podzemním vláčkem, projekce s výkladem, prohlídka oltáře i jesliček, 

ložnice pro 230 lidí a návštěva restaurace i sportoviště. To všechno se nacházelo 250 metrů pod 

zemí. 

Nejsilnější a nejemotivnější zážitek však čekal na povrchu, na pódiu, ve sportovní hale v Bochni, 

kde probíhalo finálové kolo i galavečer. Festival Integrace patří v Polsku mezi prestižní akce a tak 

není divu, že celé vystoupení přenášela polská televize přímým přenosem. Hala byla přeplněná 

lidmi a všichni se těšili na své favority. Naši žáci v tomto profesionálním prostředí zvládli svoji 

premiéru na jedničku a předvedli téměř dokonale profesionální výkon. Skvěle tak reprezentovali 

nejen své učiliště, ale i svou vlast. 

Všem zúčastněným interpretům děkujeme za reprezentaci i bezvadné chování během celého pobytu, 

stejně tak i pořadatelům a organizátorům za jedinečnou příležitost. 

 

Odborná praxe žáků z Prešova. 

Ve dnech 13. – 15. 5. 2019 se konala na naší škole odborná praxe žáků oboru Kuchař z partnerské 

školy v Prešově. Po seznámení se školním areálem se slovenští žáci zapojili do odborného výcviku. 

V pondělí připravovali palačinky a vyráběli bramboráky, v úterý se při odborné praxi společně s 



žáky naší školy v provozu školní jídelny podíleli na výrobě odpolední svačiny pro ubytované žáky – 

v menu byly plněné kynuté buchty s tvarohem a povidly. Středeční dopoledne patřilo výrobě 

tradičního slovenského jídla – halušek s brynzou a zákysem. Tento pokrm pro 30 osob připravovali 

žáci ze Slovenska pod vedením svých mistrů a společně s našimi žáky. Akce byla velmi úspěšná. 

Jídlo vynikající. Čtvrteční den se Slovenští žáci ve školních dílnách podíleli na přípravě kynutého 

těsta pro pizzu a langoše. 

Pro hosty byl připraven také bohatý kulturně sportovní program. Na pondělí byl v programu 

společný výlet do Pardubic. Zde jsme strávili příjemnou hodinku komentovanou prohlídkou zámku 

v Pardubicích. Počáteční čas věnovaný získávání historického povědomí o Pardubicích jsme 

vystřídali sportovním vyžitím. Na bowlingu jsme poměřili naše dovednosti, více se spolu seznámili, 

pobavili, občerstvili a spokojeni se vrátili na náš chroustovický zámek. 

Pěkný zážitek si odváží žáci i kolegové také z návštěvy SAFARI PARKU ve Dvoře Králové nad 

Labem. Navštívili jsme ho během středečního odpoledního programu. Skupinu ze Slovenska jsme 

doplnili o sportovce ze sportovního klubu Integra. Pro žáky jsme pořídili pracovní listy a ti během 

prohlídky celého areálu plnili nejrůznější úkoly. I přes to, že nám počasí příliš nepřálo, jsme si 

prohlídku všichni užili. 

Týdenní program pro naše hosty jsme zakončili čtvrteční akcí organizovanou domovem mládeže. 

Počasí vrtkavé se nakonec umoudřilo, chlad a vítr vystřídalo příjemné polojasné počasí a tak jsme 

mohli posedět u ohně, opékat buřty a zazpívat při kytarovém doprovodu samotného pana ředitele. 

Paní vychovatelky si pro žáky připravili drobné sportovní soutěže za drobné odměny a tak si každý, 

podle nálady a svých schopností, našel to své. 

 

 

 

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ   

 

Doplňování kvalifikace pedagogických zaměstnanců školy v rámci celoživotního vzdělávání 

v jednotlivých úsecích pro školní rok 2018/2019. 

 

 

STUDIUM ZAMĚSTNANCŮ – doplňování kvalifikace dle zákona 

 počet druh studia institut vzdělávání ročník studia 

Úsek 

GASTRO 

1 Magisterské,  

Učitelství odborných 

předmětů  

Pedagogická 

fakulta MU Brno  

Druhý ročník – 1 

a 2 semestr 

Úsek 

KOVO 

2 Doplňkové pedagogické 

studium 

NIDV Pardubice Ukončeno  6/19 

Úsek 

STAVBA 

1 Magisterské,  

Učitelství odborných 

předmětů 

Pedagogická 

fakulta MU Brno 

Druhý ročník – 1 

a 2 semestr 

Učitelé 

VVP 

1 Speciální pedagogika Univerzita Hradec 

Králové 

Ukončeno 2 let 

studium  

 

 

Celkem za Odborné učiliště Chroustovice: 

Bakalářské studium 0 

Magisterské studium 2 

Odborné maturitní studium 0 

Doplňkové pedagogické studium 2 

Speciální pedagogika – specializace v pedagogice 1 

 

 



 

XIII.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

 

 

 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006472 

Projekt Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví je 

realizován v rámci 1 výzvy s názvem Infrastruktura pro vzdělávání, kterou vyhlásila Místní akční 

skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (http://www.masskch.cz) a to ve vazbě na 68. 

výzvu  IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – 

integrované projekty. 

K hlavním aktivitám projektu patří dodávka závlahového systému do skleníků, rekonstrukce 

filtrační a čerpací stanice a dále rekonstrukce elektroinstalace, včetně stropních podhledů na dílnách 

odborného výcviku pro obor 41-52-E/01 Zahradník. 

Vedlejší aktivitou je stavba venkovního přístřešku. 

Celkové náklady projektu jsou 1 403 325 Kč, z toho dotace činí 1 000 000,- Kč 
Termín realizace je červen – prosinec 2018 

Název projektu: 

Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradnictví 

 

Stručný popis projektu: 

Hlavní zaměření projektu povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě 

na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích Přírodovědné vzdělávání. 

 

Cíle a výsledky projektu: 

Hlavním cílem projektu Modernizace skleníku a učebny odborného výcviku pro obor Zahradník je 

v souladu se specifickým cílem 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení) – zkvalitněním a zvýšením dostupnosti infrastruktury zajistit rovný přístup ke 

vzdělávání a k získání klíčových dovedností a schopností, které jsou definovány v Doporučení 

Evropského parlamentu a tak zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. OU Chroustovice 

aktuálně disponuje morálně i technicky zastaralým vybavením, které neodpovídá potřebám 21. 

století. Žáci jsou nuceni pracovat na starém vybavení, které se v praxi již nepoužívá, a díky kterým 

výuka neprobíhá v souladu s novými technologiemi a potřebami zaměstnavatelů. Modernizace 

učebny odborného výcviku pro praktickou výuku umožní absolventům školy získat a dále rozvíjet 

klíčové kompetence v oboru Zahradník. Zlepšením fyzické a materiálně technologické oblasti 

výuky získají žáci školy praktické znalosti a dovednosti, které budou moci následně uplatnit na trhu 

práce. Modernizace umožní rozvíjet klíčové kompetence žáků a získat tak snadnější vstup do 

prvního zaměstnání. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění Přírodního vzdělávání a s tím 

související zvýšení motivace žáků k dalšímu studiu těchto oborů. 

http://www.masskch.cz/


 

Projekt „Řemesla pro firmy, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005737“ 

Naše škola podala výše uvedený projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, do Operačního 

programu „Výzkum, vývoj, vzdělávání“.  MŠMT jako poskytovatel dotace projekt schválil, poskytl 

škole dotaci ve výši 712 710,- Kč a od 4. 9. 2017 postupně vznikaly a rozvíjely se jednotlivé 

aktivity vybrané z nabízených šablon. Projekt byl ukončen po dvouleté realizaci 3. 9.2019. 

První vybranou šablonou je “ III/1.4 Sociální pedagog“. Vybraný pracovník (Mgr. Jana Odvárková) 

pomáhal žákům ohroženým školním neúspěchem a byl prostředníkem při komunikaci školy 

s rodinou a úřady, účastní se přípravy žáka do školy a poskytoval informace pedagogům. 

Druhou je šablona“ III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele“. Vybraný pracovník 

(Mgr. Miloslava Šilarová) působil jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli, jak v oblasti 

zajišťování odborného výcviku stávajících žáků, tak v rámci uplatnění absolventů. Dále pořádal 

setkání se zaměstnavateli a pedagogy, workshopy se žáky zapojenými do odborného výcviku ve 

firmách s představováním příkladů dobré praxe ostatním spolužákům. 

Jako třetí je využita šablona „III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 24 

hodin“. Do vzdělávání je zapojeno 30 pedagogů a vybranou oblastí je osobnostně sociální rozvoj. 

Semináře proběhly jako dvě výjezdní dvoudenní akce o poletních prázdninách tohoto školního roku 
a na jaře příštího školního roku. 

Poslední šablona III/4.1 –  doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, utužil také spolupráci 

a kontakt mezi školní výukou a mimoškolní činností na internátu. Šest vybraných učitelů (Mgr. Puš 

Zdeněk, Mgr. Kysela Zdeněk, Ing. Vojtíšková Petra, PhD., Mgr. Jánová Jana, Ing. Gorošová 

Zuzana a Leoš Prachař) docházelo  1x týdně doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem. Každý 
měl studijní skupinu pěti žáků, která se dle potřeby obměňovala.  

Šablony byly vybrány tak, aby pomohly maximálně podpořit žáky při jejich studiu a byly opěrným 

bodem při jejich přípravě na budoucí zaměstnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 

 

Úsek SLUŽEB – obory vzdělávání :  

75-41-E/01 Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelka) 

31-59-E/01 Šití oděvů (ŠVP Módní dekoratérka) 

66-51-E/01 Prodavačské práce (ŠVP Prodavač) 

Všechny žákyně 3. ročníku oboru Pečovatelka získávají potřebné dovednosti formou individuálních 

praxi na externích provozních pracovištích: 

 Nemocnice Pardubického kraje  

 Chrudimská nemocnice - LDN 

 Vysokomýtská nemocnice 

 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, Luže 

 Sanatorium TOPAS s.r.o., Masarykovo nám. 112, Škvorec, provozovna Holice 

 Sociální služby Česká Třebová, Bezděkov 918 

 Sociální služby města Pardubic, Domov pro seniory Dubina, Pardubice 

 Sociální služby města Pardubic, Domov pro seniory U kostelíčka, Pardubice 

 Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761 

 Domov u fontány, Libušina 1060, Přelouč 

 Domov pod Kuňkou, příspěvková organizace Pardubického kraje 

 Domov seniorů DRACHTINKA, Erbenova 1631, Hlinsko 

 Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice, Heřmanův Městec 

 Domov na hradě Rychmburk, Předhradí 17 

 Městské sociální a zdravotní služby, Domov pro seniory, Nad zastávkou 64, Kolín 

 Sociální služby města Havlíčkova brodu, Domov důchodců Havlíčkův Brod 

 Domov na rozcestí Svitavy 

 Zařízení sociální péče Choceň 

 Sociální služby Česká Třebová, Bezděkov 918 

 Oblastní Charita Pardubice 

 Nemocnice následné péče, Moravská Třebová 

Do skupinových externích praxí jsou zapojeni žáci 2. ročníků oboru Pečovatelka, kdy celá skupina 

žáků působí na pracovišti pod dohledem kvalifikované učitelky odborného výcviku. Tato 

spolupráce je navázána s pracovišti: Pečovatelská služba OU Chroustovice, Chrudimská nemocnice 

– LDN, LEDAX Vysoké Mýto o.p.s. 

 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 

 KOLONIAL HOLUB s.r.o. Heřmanův Městec - 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 

 STŘASÁK Jaroslav, Partyzánská 338, Litomyšl - individuální externí praxe oboru Módní 

dekoratérka 

 KREJČOVSTVÍ, Mládková Irena, Tuněchody 157- individuální externí praxe oboru Módní 

dekoratérka 

 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje – pomoc při zajišťování praxe u 

jednotlivých firem a organizace další odborné spolupráce 

 

 

 

 

 



Úsek GASTRO – obory vzdělávání : 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  (ŠVP Kuchař) 

29-51-E/01 Potravinářská výroba (ŠVP Cukrář) 

29-51-E/02 Potravinářské práce (ŠVP Pekař) 

 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE - individuální externí praxe oboru Kuchař, Pekař, 

Řezník 

 Hamplová Jaroslava, Trutnov - individuální externí praxe oboru Řezník 

 Školní jídelna OU Chroustovice – skupinová praxe oboru Kuchař 

 TORO Vysoké Mýto – pomoc při přípravě obsahu ŠVP oboru vzdělávání Řezník tvořeného 

z RVP 29-51-E/01 Potravinářská výroba, skupinová odborná externí praxe oboru Řezník 

 Agrární komora Chrudim – pomoc při zajišťování praxí u zemědělských firem 

 Hejhalova cukrárna, nám. Přemysla Otakara, Vysoké Mýto 

 

Úsek ZAHRADY – obory vzdělávání : 

41-51-E/01 Zahradnické práce (ŠVP Zahradník a ŠVP Aranžér květin) 

41-51-E/01 Zemědělské práce (ŠVP Chovatel zvířat) 

 AGRO JENIŠOVICE  - skupinová externí praxe oboru Zahradník, Chovatel zvířat                                                             

 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE - skupinová externí praxe oboru Chovatel zvířat, 

odběr zeleniny pro další prodej 

 STANICE OCHRANY PŘÍRODY  PASÍČKA - skupinová externí praxe oboru Chovatel 

zvířat 

 PROFI PRESS s.r.o., Praha – zajištění odborné literatury a časopisů zdarma pro praxi oboru 

Zahradník, Aranžér květin, Chovatel zvířat 

 Ing. Martin Pilař, Zámrsk - skupinová externí praxe oboru Chovatel zvířat 

 Agrární komora Chrudim – pomoc při zajišťování praxí u zemědělských firem 

 LIPRA PORK a.s., Štěpánovice, Rovensko pod Troskami - individuální odborná externí 

praxe oboru Chovatel zvířat 

 Diana Houdová  zemědělský podnikatel, Apolenka z.s, Na Okrajích 156, Spojil - 

individuální odborná externí praxe oboru Chovatel zvířat 

 Rolnické družstvo Krouna - individuální odborná externí praxe oboru Chovatel zvířat  

 Zemědělská a.s. Vysočina, Dřevíkov 58 - individuální odborná externí praxe oboru Chovatel 

zvířat 

 Květiny Lída, Pernštýnská 116, Lázně Bohdaneč - individuální odborná externí praxe oboru 

Aranžér květin 

 STATEK DOUBRAVKA, s.r.o., Chotěboř - individuální externí praxe oboru Chovatel 

zvířat 

 Speciální základní škola Vysoké Mýto - Dodávky zeleninové sadby, letniček k osázení 

skleníku a záhonů 

 Speciální základní škola Skuteč -  Dodávky sadby 

 Hrubešovi, Vinary - šlechtění mrkve, ředkviček a košťálové zeleniny – obor Zahradník 

 Elektrotechnická škola, Pardubice – venkovní květinová výzdoba – obor Aranžér květin 

 Městský úřad Luže – venkovní květinová výzdoba – obor Aranžér květin 

 LEDAX Vysoké Mýto – ukázky aranžování pro seniory 

 

Úsek KOVO – obory vzdělávání : 

23-51-E/01 Strojírenské práce (ŠVP Zámečník a ŠVP Autoopravář) 

41-55-E/01 Opravářské práce (ŠVP Opravář) 

 S&Ř  KOVO CHROUSTOVICE – individuální i skupinová externí odborná praxe žáků 

úseku + exkurze oboru Zámečník 

 MORAS a. s. MORAVANY- skupinová externí odborná praxe žáků oboru Opravář 

 Svářečská škola Chrudim – zajištění svářečských oprávnění pro žáky, praktická výuka 

sváření oboru Zámečník, Opravář 



 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE - skupinová externí praxe oboru Opravář 

 TOM Service s.r.o., Holice – individuální odborná externí praxe oboru Autoopravář 

 EUROBIT ASISTENT s.r.o, Drahotice 23, Nasavrky – individuální odborná externí praxe 

oboru Autoopravář 

 JOMA AUTOCENTRUM, Lebduška Josef, Třemošnice – individuální odborná externí 

praxe oboru Autoopravář 

 VCES a.s. Praha – individuální odborná externí praxe oboru Zámečník 

 ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto – individuální odborná externí praxe oboru Zámečník 

 SERVIS – VZV – Dlouhý s.r.o. – individuální odborná externí praxe oboru Zámečník 

 STROJON – výtahy s.r.o, Lázně Bohdaneč– individuální odborná externí praxe oboru 

Zámečník 

 AUTODOPRAVA J.Pospíšil, Hlinsko – individuální odborná externí praxe oboru Opravář 

 Milan SVOBODA, Holetín – individuální odborná externí praxe oboru Opravář 

 Tomáš Mlynář, opravy auto-moto a pracovních strojů, Borová -– individuální odborná 

externí praxe oboru Opravář 

 Farma Dřeveš s.r.o., Dřeveš, Skuteč - – individuální odborná externí praxe oboru Opravář 

 Zemědělsko- obchodní družstvo, Žichlínek – individuální odborná externí praxe oboru 

Opravář 

 Zemědělská společnost Ostřetín 273, Holice – individuální odborná externí praxe oboru 

Opravář 

 Ing. Martin Pilař, Zámrsk - skupinová externí praxe oboru Opravář 

 Synthesia a.s., Semtín 103, Pardubice - individuální odborná externí praxe oboru Zámečník 

 PROFI PRESS s.r.o., Praha – zajištění odborné literatury a časopisů zdarma pro praxi oboru 

Opravář 

 KoHal s.r.o., Opatovac 151, Svitavy - individuální odborná externí praxe oboru Zámečník 

 Agrární komora Chrudim – pomoc při zajišťování praxí u zemědělských firem 

 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje – pomoc při zajišťování praxe u 

jednotlivých firem a organizace další odborné spolupráce 

 Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice 18-  individuální odborná externí praxe oboru 

Opravář 

 AUTO doprava,opravna, Libor Matějka, Jezbořice 104, Pardubice 

 Náhradní díly, Autoservis, Pneuservis, U cukrovaru 3, Slatiňany - individuální odborná 

externí praxe oboru Autopravář 

 Pneuservis Luppi, Chrudim - individuální odborná externí praxe oboru Autopravář 

 

Úsek STAVEBNÍ – obory vzdělávání : 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlář) 

36-64-E/01 Tesařské práce (ŠVP Tesař) 

36-67-E/01 Zednické práce (ŠVP Zedník) 

 MAKULA MIROSLAV, stavební firma – skupinová externí praxe oboru Zedník  

 ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE – skupinová externí praxe oboru Zedník, Tesař 

 ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto –skupinová odborná externí praxe oboru Zámečník 

 S&Ř  KOVO CHROUSTOVICE –  individuální odborná externí praxe oboru Truhlář 

 TRUHLÁŘSTVÍ – Kaška Jaromír, Jamné nad Orlicí - individuální odborná externí praxe 

oboru Truhlář 

 STAVEBNÍ SDRUŽENÍ BOŠTÍK Litomyšl – individuální externí praxe oboru Zedník 

 HP okna s.r.o., Luže – individuální odborná externí praxe oboru Zedník 

 LESS & TIMBER, Čáslav - skupinová odborná externí praxe oboru, exkurze oboru Dřevař 

 JELSTA s.r.o. Dolní Jelení 19, Holice– individuální odborná externí praxe oboru Zedník  

 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje – pomoc při zajišťování praxe u 

jednotlivých firem a organizace další odborné spolupráce 

 Město Chrast - Těžba dřeva 



 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2018-2019 zpracovala:       

                                                                                                 Mgr. Miloslava Šilarová v.r. 

                                                                                                 zástupkyně ředitele školy 

 

 

  

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2018-2019  schvaluje :   

                                                                                              

                                                                                                                                      

                Ing. Jaroslav Bálek v.r. 

                      ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2018-2019  byla schválena školskou radou dne 7.11. 2019.  

 

 

                                                                                                 

                    Mgr. Jana Jánová v.r.  

                                       předsedkyně  školské rady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1: 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA  č. 106/1999 Sb., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  

 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 

IČO 60103370 

 

 

Období 2018 

 

 

a)  počet podaných žádostí o informace 

 vystavení stejnopisu vysvědčení a výučního listu  -  13 

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  -  0 

 

b)  počet podaných odvolání proti rozhodnutí  -  0 

 

c)  opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které 

povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto 

zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení   - 0 

 

d)  výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence  -  0 

 

e)  počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich odvolání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení   - 0 

 

f)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   - 0 

 

 

Zpracovala:                                                             

Mgr. Miloslava Šilarová 

Mgr. Jana Odvárková 

 

                                                                                                 

 

                                                                                             Ing. Bc. Jaroslav Bálek, v.r. 

                                                                                                            ředitel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


