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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, domov mládeže, 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: Jarmila Dobřanská
 za zřizovatele (Pardubický kraj) : Bc. Irena Tlapáková
Školská rada se ve školním roce 2019 – 2020 sešla pouze jednou a to v souladu se zákonem. Druhé
zasedání se z důvodu epidemie Covidu 19 a následného vydání nouzového stavu neuskutečnilo.
První zasedání se konalo 7. 11. 2019 a ŠR projednala a schválila:
-

Výroční zprávu školy za školní rok 2018 – 2019

Následně se dle rozpisu určeného ředitelem školy Ing. Jaroslavem Bálkem konaly volby do Školské
rady a to v pořadí:
dne 22. 1. 2020 od 15 – 16h proběhla v zrcadlovém sále školy volba za pedagogické
pracovníky.
- dne 24. 1. 2020 od 9 – 12.30h proběhla volba za oprávněné voliče.
Zvolení kandidáti:
-

Zvoleným zástupcem za pedagogické pracovníky byla zvolena s počtem 43 platných hlasů Mgr.
Jana Jánová.
Zvoleným zástupcem za oprávněné voliče byla zvolena s počtem 5 platných hlasů Jarmila
Dobřanská.

Současné složení Školské rady:
 za pedagogy Mgr. Jana Jánová – zároveň předseda ŠR
 za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: paní Jarmila Dobřanská
 za zřizovatele (Pardubický kraj): Bc. Irena Tlapáková
Druhé zasedání s novým složením, které ředitel školy Ing. Jaroslav Bálek svolal na 14. 3. 2020
se bohužel z důvodu nařízení nouzového stavu vydaného vládou neuskutečnilo.
Prvního zasedání Školské rady se 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
Internát
Školní jídelna

IZO: 060 103 370
IZO: 110 013 492
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

studium denní

délka studia: 3 r.0 m

studium denní

délka studia: 2 r.0 m

29-51-E Potravinář, potravinářské práce
2. 29-51-E/01 Potravinářská výroba
3. 29-51-E/02 Potravinářské práce
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. 2019
Kód oboru
23-51-E/01

Název oboru
Strojírenské práce

41-55-E/01
65-51-E/01
29-51-E/01

Opravářské práce
Stravovací a ubytovací služby
Potravinářská výroba

29-51-E/02
31-59-E/01
75-41-E/01
66-51-E/01
41-51-E/01

Potravinářské práce
Šití oděvů
Pečovatelské služby
Prodavačské práce
Zemědělské práce

41-52-E/01

Zahradnické práce

33-56-E01
36-67-E/01
33-57-E/01
36-64-E/01

Truhlářská a čalounická výroba
Zednické práce
Dřevařské práce
Tesařské práce

Název ŠVP
Autoopravář
Zámečník
Opravář
Kuchař
Cukrář
Řezník
Pekař
Módní dekoratérka
Pečovatelka
Prodavač
Chovatel zvířat
Zahradní
k
Aranžér květin
Truhlář
Zedník
Dřevař
Tesař

poč.žáků
24
15
17
25
27
3
10
16
17
5
16
9
28
23
4
4
4
247

III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2019/2020 zaměstnávala škola celkem 78 pracovníků.
Z toho bylo 47 (+ 1 na DPP) pedagogů včetně ředitele, jeho dvou zástupkyň a 8 vychovatelů s vedoucí
vychovatelkou.
Provozní úsek měl 20 (+ 2 na DPP) zaměstnanců zajišťující pomoc při úklidu a údržbě prostor školy
a zajišťující práci řidiče.
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

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.
Počet učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů: 8
Počet učitelů odborných předmětů: 39 z toho 32 učitelů Odborného výcviku
Počet vychovatelů: 8
Počet asistentů pedagoga: 3

Údaje o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:
typ vzdělání
získané
studuje
(nejvyšší)
VŠ

Mgr.
Ing.
Dr.
Bc.

11
6
2
8

2

VOŠ
maturita
vyučen

1
22
7

0
0
0

Pedagogické vzdělání
Speciálně pedag. vzdělání
Asistent pedagoga
Výchovný poradce

53
40
2
1

0
0
1
1

0

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 ve všech kolech souhrnně
podle oborů vzdělávání:
Celkový počet přihlášek ve všech kolech
Přijato celkem
CELKEM nastoupilo do 1. ročníků

195 žáků
195 žáků
130 žáků

Kód oboru
23-51-E/01
33-57-E/01
29-51-E/02
29-51-E/01
31-59-E/01
33-56-E/01
36-64-E/01
36-67-E/01
41-51-E/01
41-52-E/01
41-55-E/01
66-51-E/01
65-51-E/01
75-41-E/01

Název oboru vzdělávání

nastoupili do 1. ročníku

Strojírenské práce
Dřevařské práce
Potravinářské práce
Potravinářská výroba
Šití oděvů
Truhlářská a čalounická výroba
Tesařské práce
Zednické práce
Zemědělské práce
Zahradnické práce
Opravářské práce
Prodavačské práce
Stravovací a ubytovací služby
Pečovatelské služby

24
0
3
16
6
11
2
6
16
13
6
5
13
9

V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP A
PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDÉLÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Přehled prospěchu žáků za školu:
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl

40
162
5

Výsledky závěrečných zkoušek - červen 2019
zkoušku konalo celkem
prospělo s vyznamenáním
prospělo
neprospělo

64 žáků
9 žáků
51 žáků
4 žáci

Průzkum trhu práce pro školní rok 2019-2020
Účelem tohoto šetření bylo především získat informace od našich bývalých žáků o jejich
uplatnění na trhu práce či o jejich dalším vzdělávání. Šetření se týkalo padesáti sedmi respondentů,
přičemž tři žáci byli ze šetření vzápětí vyřazeni z důvodů opakování ročníku či předčasného ukončení
studia. Z celkového počtu čtyřiceti tří oslovených žáků se šetření zúčastnilo čtyřicet jedna
respondentů, u zbývajících dvou se nepodařilo vyplněný dotazník získat zpět. V současné době
jedenáct z oslovených respondentů studuje v dalším učebním oboru, všichni na OU Chroustovice.
Celkem dvacet devět v současné době pracuje, přičemž dvanáct z nich v oboru, ve kterém se na OU
vyučili. Dalších dvanáct 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 více a studujících žáků stejně. V letošním roce se snížil podíl žáků pracujících v oboru,
který na OU vystudovali. Jde celkem o dvanáct žáků z celkových dvaceti devíti 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 pouze dva žáci z celkového počtu čtyřiceti jedna oslovených, nebyl
se studiem na naší škole nespokojen, neutrální postoj zaujímá osm žáků a pozitivní postoj ke studiu
a k jeho průběhu má třicet jedna 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 zahrada, gastro 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 gastro, dohromady pět z celkových jedenácti absolventů.
Návratnost dotazníků se oproti minulým rokům výrazně zvýšila, pohybuje se letos nad devadesát
procent, což je velmi dobré. Osvědčil se dlouhodobě model sběru dat přes bývalé třídní učitele, za
což jim patří dík.
Průzkum vypracovali:
Mgr. Josef Dvořák a kolektiv třídních učitelů
(výchovný poradce)

OBOROVÉ SOUTĚZE A EXKURZE
Řemeslo SKILL 2019
Opět po roce se setkali žáci řemeslných oborů na náměstí ve Vysokém Mýtě u již devátého ročníku
odborné soutěže SKILL Tato soutěž je výjimečná tím, že kromě truhlářů na sebe ostatní řemesla
navazují tak, že zedníci postaví zděné prvky, do kterých později nastupují montéři suchých staveb,
instalatéři a obkladači podobně jako ve skutečných stavbách. Naši žáci soutěžili 18. a 19. září
v kategorii truhlář. Ve velmi silné konkurenci si naši žáci Václav Kazda a Michal Slovák vedli skvěle
a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci naší školy i oboru truhlář. Odborná porota je
pochválila za kvalitu zhotovených spojů. Pozitiva soutěže vidíme především ve výměně zkušeností,
porovnání schopností žáků z různých škol, i možnosti vidět novinky na trhu v různých řemeslných
odvětvích. Organizátorům a všem sponzorům děkujeme za vzornou připravenost celé soutěže i
zajištění doprovodného programu.
Den zdraví 2019
Ve středu 2. 10. 2019 navštívili žáci prvního a druhého ročníku učebního oboru Pečovatelské služby
Chrudimskou nemocnici, která pořádala propagační akci Den zdraví. Žáci měli možnost shlédnout
preventivní a osvětové programy zaměřené především na konzumaci alkoholu, drog a dnes tolik
oblíbených energetických nápojů, ukázky tejpování a správné hygieny rukou. Mnozí také využili
bezplatné možnosti měření hladiny cukru v krvi a anonymního testování na HIV. Především
děvčata pak zaujal nácvik správné manipulace s novorozencem a konzultace nutriční poradkyně.
Žáci měli také možnost ochutnat zdravé potraviny, čaje, vitamíny a prostředky nutriční podpory.
Mohu říci, že se tato akce všem velmi líbila a rádi na ni navážeme i v příštím roce.
Soutěže v domově mládeže
22. 10. 2019 za pěkného slunného počasí změřilo v rámci aktivit domova mládeže svou zdatnost,
rychlost, znalosti, obratnost a schopnost spolupracovat 15 družstev ve specifické hře „šipkovaná“.
Každý tým plnil na stanové trase šest různých úkolů, kdy principem bylo po jejich zvládnutí
dosáhnout cíle v co nejkratším měřeném čase. Úkoly ve dvou kategoriích splnilo celkem 6 týmů a
vítězné družstva čekala odměna v podobě diplomu a různých sladkostí.

Pasíčka - záchranná stanice a Zderaz – skalní obydlí
17. listopadu vyrazila větší část skupiny vychovatelky Tomanové do známé oblasti Toulovcových
maštalí aktivně obohatit volný čas, provoněný slunným počasím podzimní přírody, a dozvědět se
něco nového.
První zastávkou byla prohlídka záchranné stanice Pasíčka, která se stará o zraněné živočichy.
Někteří z nich si tu našli domov, jiní jsou zde v léčení.
Druhou zastávkou našeho poznání byla skalní obydlí, vyhloubená do pískovcových skal. Unikátní
pískovcové sklepní místnosti v malebné vesničce Zderaz sloužily nemajetným občanům k bydlení
ještě v 19. století. K vidění jsou zde tři skalní byty, v jednom je umístěna expozice fotografií
mapující všechny dochované sklepy v obci, v druhém je ukázka, jak obydlí mohla být tehdy
zařízena a jak se v nich žilo, ve třetím je expozice týkající se kovářského řemesla. Některé sklepy
jsou součástí současných domů a slouží jako skladové prostory/sklepy.
Poutavě a vtipně nám o dřívějších dobách a nelehkém životě lidí vyprávěl průvodce pan Menc.
Závěrečnou část našeho putování tvořila procházka k hotelu Renospond, zasazeného do malebné
přírody Českomoravské vrchoviny, která je nejčistší oblastí České republiky a ve které se nacházely
oba cíle našeho výletu.
Přehled oborových soutěží žáků v mimo učiliště ve školním roce 2018-2019
obor
ročník
datum
téma
umístění
Truhláři
září 2019 Výroba stoličky z masivního
nehodnoceno
materiálu - Skill 2019
Aranžér
2.ročník 5. 11.2019 Foto soutěž Technohrátek –
2. místo
květin
Podzimní skřítek
Zájmové soutěže žáků v rámci Domova mládeže
datum
téma
říjen
Šipkovaná s úkoly
prosinec
Vánoční diskotéka se soutěžemi
březen
Všestranné dovednosti

organizátor
Bc. Rychtařík
Petr
Máslová

organizátor
Tomanová a kolektiv
Tomanová a kolektiv
Tomanová a kolektiv

Přehled exkurzí a dalších vzdělávacích akcí pro žáky
obor
datum
místo
stručný popis
ZAM
31.10.2019
Nové Ransko
Slévárna a
modelárna – exk.
Truhlář, Tesař
Září – červen
Chroustovice
Kurz na obsluhu
2019/2020
motorových pil
Zedník
Září – červen
Chroustovice
Lešenářský kurz
2019/2020
Stavební obory
Září – červen
Chroustovice
Doučování žáků
2019/2020
ve stavebních
oborech
Tesař, Zedník
Unor 2020
Brno
Stavební veletrh
Brno 2020
Aranžér květin
16.12. 2019
Exurze Litomyšl Vánoční aranžmá
Zahradník
Září – červen
Chroustovice
Doučování žáků
2019/2020
zahradnických
oborů
Kuchař, Cukrář,
Září – červen
Chroustovice
Doučování žáků
Pekař, Řezník
2019/2020
gastro oborů

organizátoři
Ing. Honzík
Prachař Leoš
Mgr. Kysela Zdeněk
Bc. Mrázek Roman
Mgr. Kysela Zdeněk
Mgr. Kysela Zdeněk
Bc. Roman Mrázek
Máslová, Válková
Jana Řeháková

Ing. Petra
Vojtíšková

Kuchař

průběžně

Chroustovice

Kuchař
Pekař
Pečovatelka
Domov mládeže

20.-25.10. 2019

Prešov

Říjen 2019
září

Chrudim
Chroustovice

Domov mládeže

září

Chrudim

Domov mládeže
Domov mládeže

září
říjen

Domov mládeže

říjen

Domov mládeže
Domov mládeže

listopad
listopad

Častolovice
Zderaz,
Proseč,Bor
Toulovcovy
maštale
Chrudim
Chroustovice

Domov mládeže
Domov mládeže

prosinec
prosinec

VI.

Pardubice
Chroustovice
ZŚ

Projekt PC kraje
Moderní pojetí
tradičních
receptur ve
školních jídelnách
„Kuchyně našich
babiček“(pokrač.)
Projekt PK

Mgr. Vrátilová
Schneiderová
Bc. Nepivodová

bowling
Divadelní
představení
Leasser game
Vánoční akce
žáků ZŚ

Zuntová
Tomanová/Zlesák

Bc. Nepivodová
Bc. Chourová
Den zdraví
Mgr. Mrázková
Hygiena tělesná a Tomanová
duševní - beseda
Exkurze:
Tomanová
loutkové
muzeum, věznice
Zámek, zookoutek Zuntová
Skalní obydlí,
Tomanová
Pasíčka
Pěší turistika
Zuntová

Tomanová
Tomanová

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

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
2019/20
V rámci realizace cílů stanovených Plánem práce ŠPP pro školní rok 2019/20 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
2019-2020 to bylo celkem 16 pedagogicko-psychologických poraden a 18 speciálně
pedagogických center.
 Se speciálními vzdělávacími potřebami se ve škole aktuálně vzdělává celkem: 139 žáků v
3. - 4. stupni, 29 žáků 1. - 2. stupni (z toho 7 žáků s prošlou platností doporučení).
 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 16 doporučení v září 2019, 11 v březnu 2020 a 66
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 3 žáků.
 Speciální pedagog se pravidelně zúčastňuje jednání výchovné komise.
Výchovný poradce:

sociometrické měření týkající se klimatu ve třídě proběhlo v jednotlivých třídách
odborného učiliště. Součástí měření bylo i podrobnější vyhodnocení s konkrétními výstupy a
zvolenými postupy v práci s jednotlivými třídními kolektivy.
 přehled uplatnění našich žáků na trhu práce bylo provedeno na přelomu prvního a druhého
pololetí školního roku dotazníkovou formou. Veškerá data z tohoto hodnocení jsou k dispozici
u výchovného poradce i vedení školy.
 přednáška o vstupu na trh práce a o dalších možnostech uplatnění po úspěšném absolvování
odborného učiliště v letošním školním roce bohužel neproběhla. Nařízením vlády byla
v polovině března přerušena výuka.
 řešení studijních a výchovných problémů:
studijní problémy našich žáků byly řešeny v rámci výchovných komisí (6x) či individuálně při
domluvených konzultacích s partnery a metodicky vedených třídnických hodinách (3x).
Stěžejní pro práci výchovného poradce byly osobní konzultace s žáky (29x), učiteli, případně
se zákonnými zástupci,
 vedení výchovných komisí.
Metodik prevence
 Primární prevence - s ohledem na vládní opatření ohledně COVID 19 nemohla být
realizována (např. projekt „ Máš na to!“) či dokončena (např. sběr dat v rámci sociometrického
dotazníkového průzkumu) výrazná část stanovených cílů vycházejících z hodnocení MPP
předcházejícího školního roku. V rámci vzdělávání zařazena a odučena související témata
RPCH, legislativy, finanční gramotnosti zejména v obsahu TP tělesné a občanské výchovy.
Zachován a rozvíjen model spolupráce s třídními učiteli v rámci třídnických hodin, analýza
výstupů probíhá v pravidelně organizovaných poradách (s kooperací školského poradenského
pracoviště).
 preventivní působení přesahuje školní vzdělávání i do oblasti mimoškolní výchovy (domov
mládeže), bylo působení směřováno i do volnočasových aktivit - spolupráce v oblasti
organizace a využití volného času žáků (mimo výuku) s externími organizacemi – Integrou
Chroustovice z. s. (celoroční sportovní spolupráce-pravidelná sportovní příprava i organizace
sportovních akcí).
 aktivně řešena problematika výskytu rizikových projevů chování ve spolupráci
s pedagogickými pracovníky školy, zákonnými zástupci žáků, žáky. Z dokumentace evidence
výskytu rizikových projevů chování vyplívá, že v letošním školním roce bylo řešeno ve škole:
13x porušení zákazu kouření v areálu školy, 3x zneužití návykové látky (marihuana),
1xkyberšikana. Na domově mládeže: 3x zneužití návykové látky (alkohol), 2x zneužití
návykové látky (marihuana).
 účast na výchovných komisích, jednáních VP s žáky (řešení kázeňských problematik).
Sociální pedagog:
 administrace projektu MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů
středních škol: vyúčtování za období leden – červen 2019, podání žádosti na období září –

prosinec 2019, vyúčtování za období září – prosinec 2019, žádost na období leden – červen
2020 pro nezájem podána nebyla,
 vedení správních řízení na základě doporučení výchovné komise:
 25 podmíněných vyloučení ze školy, 2 podmíněná vyloučení z domova mládeže,
 4 vyloučení ze školy, 0 vyloučení z domova mládeže. Převažujícím důvodem pro ukládání
těchto výchovných opatření byla v tomto školním roce opět neomluvená absence, v okrajových
případech také hrubé chování ke spolužákům a zneužití návykové látky.
 konzultace s partnerskými organizacemi a rodiči:
 Výchovný ústav Brandýs n./Orlicí: – etoped 2 x prezenčně zde, ostatní průběžně
telefonicky a mailem (moped, soc. pracovnice, vychovatelé), DD Dolní Lánov – 4x 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, OSPODy průběžně, rodiče, pěstouni dle potřeby,
 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.
Společné
vzdělávání
Úsek KOVO
AŠ
Úsek STAVBY

Úsek ZAHRADY
Správce sítě
Vedení školy
Provozní úsek

Autodoprava
Domov mládeže

Seminář - Vzdělávání ped. pracovníků – OPVVV
Dolní Dvůr
Školení svářečů
Školení pro učitele AŠ
Proškolení obsluhy motorových pil, těžba dřeva
Lešenářský kurz
Problematika klientů VÚ + návštěva VÚ
Školení obsluhy a práce na vyvážečce dřeva
Chemická ochrana rostlin – Bezpečné nakládání
s chemickými přípravky
Proškolení obsluhy motorových pil a křovinořezu
Školení EDOOKIT
Školení –Novela zákona o ped.pracovnících.
Školení strojníka
Školení – Majetek příspěvkových organizací a jeho
invent.
Školení profesní způsobilosti – řidičů BUS
Školení - Jak na čtenářské dílny

EXKURZE A STÁŽE PRO PEDAGOGY
obor
datum
místo
Truhlář
Červen 2020
Chroustovice
SaŘ

stručný popis
Prohlídka
moderního
pracoviště na

Počet
účastníků
30
4
1
4
2
2
1
1
3
2
4
1
1
3
2

počet osob
2

Pekař

18.9. 2019

NÚV Praha

EXKURZE A STÁŽE PRO PEDAGOGY
obor
datum
místo
Truhlář
Červen 2020
Chroustovice
SaŘ

Pekař

18.9. 2019

NÚV Praha

zpracování
dřeva
Revize témat
1
JZZZ oboru
Potravinářské
práce 29-51-E/02

stručný popis
počet osob
Prohlídka
2
moderního
pracoviště na
zpracování
dřeva
Revize témat
1
JZZZ oboru
Potravinářské
práce 29-51-E/02

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, Náchod, 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,
- Dny Pardubického kraje

-

Dny Země – Chrudim, Vysoké Mýto – prodej výrobků
Zámecké vinné schody – Chroustovice
MLS Pardubického kraje (Agrovenkov)
Dny Pardubického kraje
Venkovní zámecký koncert – folková skupina
Sbírka Šance – organizováno oborem Pečovatelka
Svatby, oslavy rodinných událostí a další společenské akce v rámci doplňkové
činnosti

PROPAGAČNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Technohrátky 2019

Mimořádně akční TECHNOhrátky v Chroustovicích představily školákům sedmnáct řemesel
Honosný chroustovický zámek, kdysi sídlo rodu Thurn-Taxisů a dnes zázemí místního odborného
učiliště, sice skrápěly chvílemi dešťové kapky, ale o chuť a elán 133 žáků z deseti základních škol z
celého Pardubického kraje nepřipravily. Tím spíše, že hned na trávníku u vchodu je radostně vítali
dva krásní koníčci – haflingové Ariela s hříbětem Anitou. Letošní jedenácté – a velice akční –
TECHNOhrátky tentokrát nabídly seznamku se sedmnácti obory z oblasti gastronomie, služeb,
stavebnictví, strojírenství, zemědělství a zahradnictví.
Nabitý program, který připravili organizátoři projektu ve spolupráci s vedením školy, představil
účastníkům akce alespoň částečně všechny vyučované profese. Žáci v rámci připravených
manuálních aktivit na šesti pracovištích obdivovali současně moderně vybavené dílny a skleníky.
Modernizace za padesát milionů
„V posledních letech byla škola modernizována nákladem padesáti milionů korun především ve
vybavení dílen odborného výcviku a v plánu je navíc další rozsáhlá rekonstrukce,“ uvedl při
slavnostním zahájení v Zrcadlovém sálu školy Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro
školství.
Ředitel OU Chroustovice při této příležitosti mnohé školáky potěšil informací, že ve škole se
nevyučují nejen cizí jazyky, ale ani fyzika či chemie v duchu hesla: Netrapte se teorií, staňte se
řemeslníky! „Takto ušetřený čas však věnujeme ve školních vzdělávacích programech získávání
dalších kvalifikací,“ doplnil Jaroslav Bálek.
Pestré činnosti, stroje i živí tvorové
Aktivity na jednotlivých stanovištích byly nejen velice pestré, ale bylo jich všude tolik, že žáci
chvílemi takřka nevěděli, kam dříve skočit. Nikdo se rozhodně nenudil a všichni aktéři museli být
neustále připraveni na plnění dílčích nebo bodovaných úkolů. Kromě toho ještě poznávali stroje a
další techniku – soustruhy, frézy, katr, vyvažovačku nebo zvedák na auta. A ti, co měli zájem, se
navíc projeli po areálu v kabině traktoru Zetor. K vidění byli také živí tvorové jako včely, kozy a
ovce.
„Děti v průběhu akce vystřídaly spoustu nejrůznějších činností, které dokonale prověřily jejich
šikovnost a kreativitu. Řezaly například ytong, měnily kola u osobního vozu, skládaly zámkovou
dlažbu, zkoušely virtuální svařování, frézování dřeva či skládání hlavolamu. Gastroobory je
seznámily se zdobením perníčků a poznáváním koření, v rámci služeb zase s přípravou a balením
bylinkového čaje. S velkým zájmem si vyzkoušely třeba výrobu ozdobné květinové vazby. Byly to
skutečně mimořádně akční TECHNOhrátky,“ popsal aktivity Vladimír Zemánek, manažer projektu
TECHNOhrátky.
Dortovou ligu vedou žáci z Polabin
Součástí akce byla také prezentace strojírenské společnosti Metal Produkt Servis Chrast, která vyrábí
komponenty pro automobilový průmysl.
V bitvách o hlavní trofeje v podobě velkých ovocných dortů zvítězili v manuální soutěži žáci ZŠ
Prodloužená z Pardubic-Polabin. Celkově dvanáctý triumf v historii projektu je navíc katapultoval na

první příčku v průběžném pořadí dortové ligy TECHNOhrátek. Ve vědomostním kvízu „Hej Ty, víš
to?!“ uspěla výprava ZŠ a MŠ Sopotnice.
V bitvách o hlavní trofeje v podobě velkých ovocných dortů zvítězili v manuální soutěži žáci ZŠ
Prodloužená z Pardubic-Polabin. Celkově dvanáctý triumf v historii projektu je navíc katapultoval na
první příčku v průběžném pořadí dortové ligy TECHNOhrátek. Ve vědomostním kvízu „Hej Ty, víš
to?!“ uspěla výprava ZŠ a MŠ Sopotnice.
Adventní trhy 2019
Početná řada 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 nákupů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci, zákazníkům za nákupy, které významně
přispívají do našeho školního rozpočtu, a těšíme se na shledanou na dalších akcích.
Adventní koncert v zrcadlovém sále 2019
Páteční večer před druhou adventní nedělí patřil adventnímu koncertu. V krásném interiéru
zrcadlového sálu naší školy se sešlo 130 diváků. Koncert nezklamal očekávání obecenstva a 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.
Zámecké plesání 2020
Sotva se rozběhne školní rok, jsou tady Vánoce a po nich hned horečnaté přípravy stužkování
vycházejících žáků a plesu školy. Tradiční akce, kterou žákům připomínáme blížící se konec studia,
apelujeme na nutnost řádné přípravy k závěrečné zkoušce a těšíme se na dokonalou přeměnu
mnohých aktérů. Ti vyletí z kukel svých mikin a potrhaných riflí a zapojí se v krásných
garderobách do tanečního reje.
Program akce byl bohatý a již druhým rokem naši zaměstnanci i žáci nacvičili hezká předtančení.
První byly tanečky cukrářek v moderním stylu, které následoval příjezdem ve svém nejnovějším
bouráku sám velký Travolta a uvedl všechny účastníky do varu, obklopen svými svůdnými
tanečnicemi.
Nutno poděkovat i našim kuchařům, menu bylo vynikající. Jsme rádi, že účast je rok od roku vyšší
a že školní ples všichni vnímají jako důležitou akci a mezník studia.

SPORTOVNÍ AKCE
MISTROVSTVÍ ČR ČSMPS V ZÁVODECH HORSKÝCH KOL 2019
Opět po roce a celkově již po sedmé se do obcí Chroustovice a Sruby sjely týmy závodníků ČSMPS
z různých koutů České republiky na již tradiční závody horských kol. Podzimní počasí připravilo
pro organizátory i závodníky zajímavé prostředí. Páteční odpoledne patřilo již tradičně časovce,
která byla oproti minulým ročníkům nepatrně prodloužena o atraktivní lesní krosovou pasáž.
Po celou noc se o sobotní trať staralo deštivé počasí. Ta byla vedena po lesních cestách a pěšinách a
byla tedy řádně promočená a kluzká. Všichni závodníci si s ní přesto poradili a dojeli ve zdraví do
cíle. Dobrá nálada, nová přátelství a krásné dva soutěžní dny celou akci jenom umocnily. Cenné
kovy a dary pro všechny účastníky těchto závodů budou všem připomínat tuto akci. Domácí
sportovní oddíl SK Integra nezůstal zkrátka. Za domácí klub SK Integra Chroustovice závodilo 7
borců. V nejpočetnější kategorii muži A překvapil Laušman Štěpán, který se umístil v obou
závodech na výtečném bronzovém stupni. V kategorii ženy A, okruhový závod, Jana Zverbíková

vyjela dokonce titul mistra ČR. Bartošová Barbora brala bronz a kompletní medailovou sbírku
doplnila v předešlém dni J. Zverbíková ziskem stříbrné medaile v časovce.
Velké poděkování patří všem sponzorům, obci Sruby, dobrovolníkům, Odbornému Učilišti
Chroustovice a organizátorům za umožnění a zajištění konání těchto závodů. Již nyní se těšíme na
příští, osmý ročník.
TURISTIKA – SK INTEGRA
Po kladných ohlasech na turistická odpoledne z minulého školního roku, která proběhla v rámci
tréninků sportovního klubu SK Integra Chroustovice, jsme i letos zahájili pěší turistiku příjemným
výšlapem do Toulovcových Maštalí. Minulostí se staly návštěvy Pekla v okolí řeky Chrudimky,
Podhůry s rozhlednou Bára, Luže a okolí řeky Krounky. Túry jsou dlouhé zhruba 10km a jsou
účastníky velmi kladně hodnoceny, o čemž svědčí stále větší zájem o tento druh sportu.
ZIMNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ČSMPS 2019
Díky letité, efektivní spolupráci naší školy a sportovního oddílu SK Integra Chroustovice se
v prvním prosincovém týdnu zrodila možnost 25 žákům naší školy spolu s trenéry (učitelé OU),
zúčastnit se sportovního soustředění. To se uskutečnilo v atraktivním prostředí Krkonoš (Pomezní
Boudy). Atraktivní proto, že na poměrně malém území byla všem účastníkům (cca 130 osob)
nabídnuta pestrá škála sportovních aktivit (víceúčelová sportovní hala, wellness, bowling, plavecký
bazén, posilovna, vynikající turistické podmínky i běžecké stopy pro klasické lyžování), takže
nebylo možné si nevybrat. Skvělé byly i poplatky, kdy díky ČSMPS (projekt z loterijních
prostředků) stál tento pětidenní pobyt pouhých 150 korun, tedy mohl si ho dovolit opravdu každý.
Vlastně každý určitě ne, důležité bylo mít chuť se hýbat a to docela často – každý den měl tři
sportovní fáze a tak nejednomu z nás docházely síly, mnohdy i několikrát denně..
Možná i proto jsme ve středu absolvovali turistický výlet na Sněžku (17km), abychom se v úžasném
počasí aktivně odreagovali a „nalovili“ super fotečky na sociální sítě. V rámci sportovního
soustředění proběhl i měřitelný závod indoor rowing (veslařské trenažéry) v žákovské i juniorské
kategorii (účastnilo se ho 105 závodníků), a my jsme získali 2 stříbra (Laušman Š. – junioři a
Vargová N. – juniorky).
Hodnotně relaxovat mohl každý z nás v polském Karpaczi, kde na nás čekal super wellness
s mnoha atrakcemi, bazény, saunami i solnou jeskyní. Dvě hodiny zde bohužel utekly hrozně
rychle. Stejně tak vlastně celý sportovní týden, nebýt Mikuláše, čerta a anděla, kteří nechyběli na
závěrečném večeru (kde jinde než ve sportovní hale) nevěděli bychom, že následující den je
poslední a čeká nás návrat domů.
Byla by škoda na takto aktivně strávený týden nenavázat. Příležitost bude na některém sportovním
tréninku v Chroustovicích hned příští týden.
Díky všem za výkony i přístup, vesměs by stačili na nejednu medaili.
Sportovní soustředění Svratouch 2020
Od neděle 21. 6. do čtvrtka 25. 6. 2020 se 19 sportovců Integry Chroustovice pod vedením 4
trenérů, zúčastnilo sportovního soustředění zaměřeného na sportovní aktivity, turistiku a
cykloturistiku v překrásném prostředí CHKO Žďárských vrchů. Počáteční obtíže s realizací kvůli
opatřením ohledně koronavirové situace i nedělní deštivé počasí při odjezdu se podařilo
organizačně překonat, takže sportovní akce plně navazovala na sportovní přípravy, které jsou naši
sportovci zvyklí absolvovat. Kopce a kilometry v sedlech kol, pěší výšlap na Devět skal, na Lucký
vrh, túra údolím řeky Doubravy a mnoho dalších sportovních aktivit si všichni poctivě užili, i když
někteří s vypětím všech sil. Sportovní aktivity doplnila i teorie- metodická školení, údržba a servis
kol, tradiční večerní ohně s opékáním i letní kino. Soustředění bylo ukončeno jak jinak než
sportovně – turnajem v minigolfu v Borové u Poličky.
Počasí nám po celou dobu skutečně přálo. Celá akce se obešla bez zranění, tradičně jsme se
potkávali s drobnými defekty (kola, materiál). Kolektiv trenérů proto děkuje všem účastníkům za
příkladné chování i skvělou náladu a těšíme se na další podobné akce.
Integra Chroustovice – plavání
V letošním roce opět naši sportovci využívají pronájem bazénu ve Vysokém Mýtě. Více se dozvíte
na www.integra.chroustovice.cz.

AKTIVITY DOMOVA MLÁDEŽE
Výlet do Chrudimi
17. září 2019 si někteří žáci ze skupiny vychovatelky Tomanové, zpestřili pobyt v domově mládeže
výletem za poznáním do blízké Chrudimi, bohaté na historii, množství památek a zajímavých
objektů.
První zastávkou byla návštěva věznice, která byla vybudována v roce 1792. Věznice fungovala až
do roku 1960, je zajímavé, že cela předběžného zadržení je využívána až do dnešní doby.
Druhým zastavením bylo loutkařské muzeum, kde jsme si prohlédli expozici loutek, vystoupali na
vyhlídkovou věž a prozkoumali Chrudim z ptačí perspektivy, což jsme „zvěčnili“ několika
fotografiemi.
Cestu za poznáním historické a tajemné Chrudimi jsme zakončili procházkou chrudimskými
uličkami a seznámili se s významnými stavbami města: kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
sloupem proměnění Páně, Staré radnice-dnes sídla městské policie, Rozvodovským domem,
Mydlářovým domem, tmavou fortnou – „myší dírou“, Pipichovým divadlem a dalšími. Putování,
které nám přineslo mnoho poznatků a zážitků, jsme ukončili v klášterních zahradách města a
v Muzeu barokních soch.
Technohrátky
25. září – na počátku nového školního roku – naše škola ve spolupráci s domovem mládeže
uskutečnila v době konáni již tradiční a populární společensko náborové akce „Technohrátky“
sportovní dopoledne spojené s různými pohybovými aktivitami včetně pěšího přesunu do obce
Městec přes tzv. “městecký háj“, kde byly tyto zmíněné realizovány. Sportovní aktivity v areálu
obce se skládaly z kopané, soutěže ve střelbě na fotbalovou branku, stále populárnější hry pétanque
a střelby ze vzduchovky na terč. Ostatní účastníci se pobavili různými stolními hrami a pro všechny
přítomné bylo připraveno občerstvení v podobě opékaných buřtů. Počasí celé akci přálo, takže bylo
možno konstatovat, že se akce vydařila a každý si během ní dokázal svou aktivitu „najít“. Příjemně
strávené dopoledne jsme zakončili opět zpětným pěším přesunem a mohli jsme s uspokojením
konstatovat, že jsme toho udělali leccos pozitivního pro své zdraví.
Divadelní představení na zámku Chroustovice
Krásnou tradicí našeho domova mládeže v předvánočním čase je organizace příjemného kulturního
zážitku, kterým je bezesporu stále populárnější divadelní představení, realizované v atraktivním
prostředí chroustovického zámku. Zprostředkovatelem, vůdčí osobností a garantem této akce je
náš kolega M. Zlesák – muž dvou rolí – ve škole působí jako učitel odborného výcviku
a v divadle Exill je pak hercem divadelního spolku Neruškruh. Především proto jeho zásluhou se
25. listopadu uskutečnilo úspěšné představení, vtipná komedie pro dva herce (M. Zlesák, R.Šťastná)
„Ani za milion“, která se setkala s pozitivním ohlasem publika – příběh o zazobané prachaté
paničce, kufru s milionem, vražedném kbelíku a správci majáku. Přijďte se i vy někdy podívat, M.
Zlesák a spol. dokáží vždy pobavit.
Výlet Pardubice- skupina vychovatelky Tomanové
Na základě iniciativy žáků skupiny vychovatelky Tomanové se dne 26. 11. 2019 uskutečnil výlet
do Pardubic s cílem provést drobné předvánoční nákupy, ale především zrealizovat tzv. „laserovou
hru“ Akce se zúčastnilo celkem 9 žáků. V 16,00 hodin jsme dorazili do Pardubic, kde proběhlo
seznámení s orientačními body města a následovalo krátké osobní volno, které bylo možno využít
k prohlídce města a k provedení již zmíněných nákupů. Opětovný sraz byl v 18,00 hodin a následně
jsme si v rámci krátké procházky prohlédli některé známé objekty – Východočeské divadlo,
Pernštýnské náměstí, Zelenou bránu a krásný pardubický zámek. V 18,30 jsme v herně svedli dva
patnáctiminutové líté boje v „laserové hře“. Z výletu jsme si odnesli velmi pěkné zážitky a kolem
20,00 jsme je již předávali svým kamarádům v Chroustovicích.

Aktivity v době pandemie.
Minulý týden jsme poslali všechny žáky domů. Jak složité je sehnat všechny ty zájemce o
jednotlivá řemesla na burzách škol a jiných náborových akcích a dostat je do školních lavic a dílen.
Jak jednoduché je před obědem oznámit: „ Jeďte domů“ a najednou, uprostřed školního roku, je
areál jako mávnutím proutku téměř prázdný.
Ale život na zámku se nezastavil. Je nutno zajistit, alespoň virtuálně, teoretickou výuku, udržet
provoz a minimalizovat finanční ztrátu, ale i dokončit několik rozjetých akcí. V „ montérkách“ se
proto, alespoň na tři dny v týdnu, ocitla většina pedagogů, aby zastali šikovné ruce našich žáků.
Všichni vědí, že je to potřeba a tak gastro a služby pomáhají sázet v zahradě, truhláři
s vychovatelkami dokončují rekonstrukci pokojů na domově mládeže a kováci se zedníky pracují na
parkovišti, kde se zároveň soutěží na přilehlých pozemcích parková úprava a prostor bude brzy
nutné předat vítězné firmě. Ve volných chvilkách komunikujeme se žáky prostřednictvím našich
www stránek, kde vznikl výukový portál a také šijeme roušky, kterých je zoufalý nedostatek.
Vybavujeme jimi postupně naše zaměstnance a na řadu přijdou například i naši klienti sociální
služby, kterou poskytujeme v Chroustovicích.
Chválím všechny, učitele i provozní a zároveň vzkazuji našim žákům: „Děláme vše pro to, aby váš
návrat byl co nejpohodovější, společně jsme zvládli současnou situaci a vaše příprava na budoucí
zaměstnání utrpěla minimálně.“
I my pomáháme.
Že Česko žije šitím roušek různých střihů, barev a provedení, je zjevné snad na každém kroku.
Z důvodu nedostatku těchto ochranných pomůcek se do šití zapojila řada známých českých
osobností, ale také řada tvořivých maminek a babiček.
Jak již jsme uvedli v předchozím článku, také šikovné ručičky našich pedagožek se podílejí na
výrobě ochranných roušek pro naše zaměstnance a klienty pečovatelské služby, kterou naše učiliště
poskytuje. Pečovatelská služba funguje i v těchto nelehkých dnech, kdy kromě standardní donášky
obědů z kuchyně našeho učiliště, zajišťuje klientům a případným dalším zájemcům z řad seniorů
v městysu Chroustovice také nákupy a jiné pochůzky.
Nelze opomenout také některé žáky učebního oboru Pečovatel, kteří stejně jako tisíce dalších žáků
tráví nucenou karanténu mimo zdi svého učiliště. Také oni se zapojili do šití roušek a o jejich
šikovnosti a odhodlání se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Roušky žáci šijí pro sebe a své blízké,
někteří se je však rozhodli darovat seniorům v okolí a potvrzují tak jednu milou skutečnost a to, že
mají srdce na pravém místě…
V létě se zámek a zahrady v Chroustovicích otevírají návštěvníkům.
Od loňského roku pokračuje spolupráce naší školy a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. I tento
červen, konkrétně 7. 6. 2020, v rámci akce Víkend otevřených zahrad, navštívilo zámeckou zahradu
bezmála 100 návštěvníků. Hygienická situace sice neumožnila souběžnou návštěvu vnitřních
prostor zámku, o to více času bylo věnováno vlastní zahradě, ale i hospodářskému úseku, včetně
skleníků a výběhu zvířat. Účastníci se tak proplétali mezi drůbeží, selaty a mohli si pohladit naše
hříbě.
V červenci – 26. 7. 2020 a v srpnu – 16. 8. 2020 proběhnou další dva prohlídkové dny. Tentokrát
budou otevřeny i vnitřní prostory zámku a zájemci si budou moci zakoupit také turistické známky,
případně turistické deníky. Sledujte stránky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, kde bude
možná rezervace na konkrétní časy. Těšíme se na vaši návštěvu.

IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena žádná řádná kontrola ČŠI.

X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

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 :
Žáci

platba

Snídaně + přesnídávka
Oběd
Večeře + svačina

fin. norma

24,29,28,-

15,- + 9,29,20,- + 8,-

Zaměst. oběd

29,-

29,-

Cizí strávníci
Snídaně
Oběd
Večeře

38,62,62,-

24,29,28,-

režie

14,33 ,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.
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.

Práce odborného výcviku na zajištění zakázek, provozu a oprav školy
obor
Kuchař
Kuchař, Cukrář, Pekař
Kuchař, Cukrář, Pekař
Kuchař, Cukrář, Pekař
Kuchař, Cukrář, Pekař
ZAM
OPR
AUTO
Prodavač
Pečovatel

Dekoratérka

Truhlář
Dřevař
Zedník
Zedník
Zedník
Zedník
Dřevaři
Dřevař, Tesař

popis prací
Zajištění stavování ve školní
jídelně.
Výroba do školního bufetu.
Výroba zakázek pro školu
(občerstvení.)
Výroba v rámci doplňkové
činnosti.
Zajištění rautů v rámci zakázek
pro veřejnost.
Oplocení k novému parkovišti
– brána a plotové dílce
Údržba zahradní techniky,
opravy traktorů
Zajištění STK a údržba vozidel
školy
Zajištění provozu prodeje
v bufetu.
Zajištění obědů do
pečovatelského domu.
Úklid školních prostor.
Praní, mandlování ložního
prádla pro potřeby internátu.
Praní, žehlení, mandlování pro
kuchyň a obory gastro.
Opravy a údržba ložního
prádla pro internát.
Opravy a údržba oděvů pro
ostatní úseky.
Opravy interiéru na domově
mládeže a chodbách –
rekonstrukce opláštění pokojů
Těžba dřeva
Opravy na budovách školy –
podloubí, chodby, venkoní
prostory školy
Budování parkoviště –
přípravy stání vozidel a
příjezdové cesty
Výmalby, opravy,
rekonstrukce pokojů na
domově mládeže
Práce pro jiné úseky školy
Zpracování veškerého dřevního
odpadu – výroba pelet
Pořez kulatiny – rovnání dřeva

odpovědné osoby
Vedoucí školní jídelny
Vedoucí gastro úseku
Vedoucí gastro úseku
Vedoucí gastro úseku
Vedoucí gastro úseku,
Garant gastro služeb
Vedoucí gastro úseku
Novotný
Slonek
Prachař, Bálek K.
Pitrová Eva
Bc. Kellerová
Mgr. Mrázková

Mgr. Tesařová
Mgr. Jánová
Podaný Ondřej
Morávek Jan
Bc. Rychtařík Petr
Bc. Mrázek Roman
Bc. Mrázek Roman
Bc. Mrázek Roman
Bc. Mrázek Roman
Podaný Ondřej, Kysela Zdeněk
Bc. Rychtařík Petr
Učitelé OV

Truhlář

Truhlář
Truhlář
Zedník
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Truhlář
Zahradník
Aranžér květin
Zahradník
Chovatel zvířat
Zahradník
Zahradník
Zahradník, Chovatel zvířat
Zahradník, Chovatel zvířat
Zahradník

Spolupráce na rekonstrukcích a
opravách objektů OU
Chroustovice – opravy
dřevěných staveb
Práce na zakázkách mimo
učiliště
Opravy školního vybavení
Rekonstrukce dílen a prostor
k nim přilehlých - zedníci
Práce pro jiné úseky školy –
drobné opravy
Výroba interiérového vybavení
pro domov mládeže –
zhotovení skříní
Výroba propagačních materiálů
na cnc stroji – frézování modelů,
práce na zakázkách
Zhotovení prezentačních
výrobků k náboru škol a na ples
školy
Renovace nábytku na domově
mládeže
Práce v rámci údržby školy.
Dodávka zeleniny, ovoce,
medu do kuchyně.
Výzdoba prostor školy.
Prodej sadby, výpěstků, aranží
a medu.
Budování výběhu pro koně..
Zprovoznění závlah ve skleníku
Výsevy, výsadbové práce.
Kultivační práce.
Sklizňové práce.
Chemická ochrana rostlin.

Podaný Ondřej

Podaný Ondřej, Morávek Jan,
Bc. Rychtařík Petr
Bc. Rychtařík Petr
Bc. Mrázek Roman
Bc. Rychtařík Petr
Bc. Rychtařík Petr
Bc. Rychtařík Petr
Morávek Jan
Morávek Jan
Kysela Zdeněk
Smetáková, Válková
Máslová, Zárubová
Řeháková, Smetáková,
Válková
Buchtel
Řeháková
Řeháková
Řeháková, Buchtel
Smetáková
Buchtel

Svépomocné práce na zajištění provozu a oprav Domova mládeže
popis prací
Praní lůžkovin (peřiny, polštáře), froté prostěradel
Úklid po výmalbě tělocvičny
Výpomoc v zahradě v době mimořádných opatření
Výpomoc v jídelně a na vrátnici v době mimořádných opatření
Rekonstrukce 2.patra MD – tapetování, výmalba, úklidy, nový nábytek
Aktualizace propagačních fotografií podél schodiště – 2.patro

odpovědné osoby
Kolektiv DM
Tomanová
Kolektiv DM
Kolektiv DM
Tomanová a kolektiv
Nedbalová, Tomanová

Domov mládeže – hodnocení školního roku 2019 - 2020
K 31.8. 2019 bylo přihlášeno 128 žáků k ubytování, z toho 72 chlapců a 56 dívek, rozdělených do 6
výchovných skupin pod vedením:
 chlapecké skupiny –Zuntová, Wiesnerová, Lustigová
 dívčí skupiny – Čečetková, Růtová,
 smíšená skupina – Tomanová
Tři skupiny byly tvořeny žáky s podpůrným opatřením, tři skupiny byly bez podpůrných opatření.
Noční a dopolední provoz zajišťovala vychovatelka Nedbalová, Rejmanová.
K 11.3.2020 byl vyhlášen celostátně stav nouze v rámci covid 19, škola byla pro žáky uzavřena. Do
té doby organizace celého školního roku z pohledu volnočasových aktivit probíhala bez velkých

problémů. Zájmové kroužky byly rozděleny zpočátku mezi 6 vychovatelek. Se zájmovou nabídkou
sportovních aktivit vypomohl svaz Integry Chroustovice –ČSMPS (cyklistika, plavání,
florbal,fotbal v hale v Moravanech, přehazovaná na ZŠ, tenis)
Z pohledu sociálně patologických jevů bych hodnotila rok jako klidnější,(viz hodnocení MPP –
výchovný poradce a preventista pat. jevů)
Bylo zrenovováno dalších 7 pokojů na ubytovně MD a 13 pokojů na 2.patře (odstraněny staré
koberce, výměna sádrokartonu za OSB desky, vymalováno, vytapetováno, na pokojích nově
rozvedena elektroinstalace, položeno lino) Část pokojů na DM,UP a 2.patře byla vybavena novým
nábytkem. Výměna oken a kotlů proběhla na UBB1,3
V rámci mimořádného stavu docházelo k úpravám a údržbě prostor ubytoven i vlastními silami
vychovatelek, (zajištění praní lůžkovin, likvidace/inventarizace starého a nového nábytku, nátěry,
úklidy ložnic, designová úprava po rekonstrukcích, vydrhnutí podlah a obložení na DM
2.patro,výměna fotografií – obrazových dokumentací na schodišti k DM). Dále vychovatelky
zajišťovaly služby na vrátnici a v jídelně při částečném otevření školy žákům (konzultace 3.roč a
OV 1. a 2.roč), vypomáhaly na úseku zahrada a prádelna, s výsadbou ornamentů, úklidem
tělocvičny a šaten po opravách a výmalbě.

INOVACE VE VÝUCE
(modernizace dílen, učební pomůcky, vzdělávací postupy, organizace úseku)
datum zavedení popis
autor inovace
Září 2019 –
Výukové materiály pro řezníky v elektronické podobě
Učitelky
červen 2020
OP Gastro
Září 2019 –
Elektronické výukové materiály pro obory gastro.
Učitelky
červen 2020
OP Gastro
Říjen 2019
Nákup učebních pomůcek pro výuku odborného výcviku.
Učitelky OV
Výroba učebních pomůcek a materiálů
Gastro
2020
Vybavení nové dílny pro obor Zámečník
Karel Bálek
Kaštánek Miroslav
Září 2019 –
Rekonstrukce a opravy stávajících prostor – celková
Učitelé OV
červen 2020
modernizace odborných pracovišť - Truhlárna
Stavby
Září 2019 –
Zhotovení názorných pomůcek pro výuku – teoretická
Kysela Zdeněk
prosinec 2020 výchova – odborné pomůcky, praktické modely do výuky
Září 2019 –
Rekonstrukce a úpravy prostor kolem zednického úseku
Morávek Jan,
červenec 2020 Sklad materiálu
Bc. Mrázek Roman
Listopad 2019 Systematizace uspořádání a uskladnění majetku, strojního Bc Mrázek Roman
zařízení a vybavení. (Zedníci)
Prosinec 2019 Systematizace uspořádání a uskladnění majetku, strojního Kysela Zd., Bc.
zařízení a vybavení. (Truhláři) Rychtařík, Podaný
O.
2019 - 2020
Rekonstrukce dílen- rekonstrukce strojní dílny,
Firma
modernizace zpracování dřevěného odpadu
2019 - 2020
Celkový úklid v prostorách Truhlářského úseku –
Morávek Jan
likvidace materiálu z půdních prostor, sklad dřev. odpadu
2019-2020
Pořez kulatiny – pořez a rovnání dřeva do hrání
Učitelé OV stavby
2019 - 2020
Montáž odsávání velká strojní dílna truhláři
firma
2019 - 2020
Výroba dekoračních předmětů – frézovaná auta, hodiny
Bc. Rychtařík

Inovace v Domově mládeže
(modernizace, pomůcky, výchovné postupy, organizace)
datum zavedení popis
Leden-červen Renovace ložnic 2. patro – příčky, tapetování, výmalba,
výměna podlahové krytiny, nákup nového nábytku

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

autor inovace
Provozní pracovníci,
učitelé OV s žáky,
vychovatelé, firma

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. Bohužel vzhledem k mimořádným opatřením (COVID 19)
nebylo možné tyto aktivity více rozvíjet.
Den otevřených dveří ve slovenském Prešově
Již po několikáté jsme navštívili školu ve slovenském Prešově. Letos byli vybráni žáci gastro oborů,
pekaři a kuchaři. V neděli, v ranních hodinách, jsme se vydali na nádraží do Pardubic a nasedli do
vlaku. Osm hodin dlouhá cesta ubíhala relativně rychle a byla lemována nádhernými výhledy.
Všechno dopadlo, jak mělo, a odpoledne nás na nádraží v Prešově čekali zástupci místní školy. Po
přivítání nám ukázali internát, kde jsme byli ubytovaní. V průběhu týdne jsme se aktivně účastnili
odborného výcviku, který je v mnoha směrech odlišný než u nás. Naším hlavním úkolem ale bylo
připravit se na čtvrteční den otevřených dveří. Zde jsme naše odborné učiliště prezentovali ukázkou
rautu a vyřezávaným ovocem a zeleninou. V rámci DOD naši žáci pletli a pekli makovky,
připravovali a smažili bramboráky a Diana Peškeová vyřezávala ovoce a zeleninu. Všem
návštěvníkům, zaměstnancům i žákům se prezentace našeho učiliště velmi líbila.
V rámci volnočasových aktivit nás místní provedli městem a seznámili s jeho historií, žáci si zahráli
bowling a byli si zaplavat v plaveckém bazénu. Ve středu odpoledne navštívili protidrogový vlak.
Protidrogový vlak, nebo také Revolution train, je unikátní projekt protidrogové prevence, který je
založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Naši žáci se o úžasný zážitek podělili i s místními
médii.
Vše se nám podařilo podle našich představ. V pátek ráno jsme se rozloučili a nastoupili na zpáteční
dlouhou cestu do Chroustovic. Na tomto místě musíme poděkovat vedení našeho i Prešovského
učiliště za možnost seznámit se s jiným prostředím i zvyky a se všemi se chceme podělit ve fotogalerii
o krásné zážitky z této akce.
XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ŠKOLY

DO

DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

V RÁMCI

Doplňování kvalifikace pedagogických zaměstnanců školy v rámci celoživotního vzdělávání
v jednotlivých úsecích pro školní rok 2019/2020.
STUDIUM ZAMĚSTNANCŮ – doplňování kvalifikace dle zákona
počet druh studia
institut vzdělávání
Úsek
1
Magisterské,
Pedagogická
GASTRO
Učitelství odborných předmětů fakulta MU Brno
Úsek
1
Magisterské,
Pedagogická
STAVBA
Učitelství odborných předmětů fakulta MU Brno
Úsek
1
Studium pro výchovné poradce Pedagogická
SLUŽBY
fakulta UHK
Úsek
1
Studium pro asistenty
CCV Pardubice
GASTRO
pedagoga
Celkem za Odborné učiliště Chroustovice:
Bakalářské studium 0
Magisterské studium 2
Studium pro asistenty pedagoga 1
Studium pro výchovné poradce 1

ročník studia
Ukončeno
6/2020
Ukončeno
6/2020
2. ročník
1. ročník

XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

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.

Projekt „Inovace ve výuce řemesel“

Projekt „Inovace ve výuce řemesel, reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013523“
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 1

313 498,00 Kč,- Kč a od 1.10. 2019 postupně vznikají a rozvíjejí se jednotlivé aktivity vybrané z nabízených
šablon. Projekt bude ukončen po dvouleté realizaci 30. 9.2021.
První vybranou je šablona“2. III/4 Sociální pedagog“. Vybraný pracovník (Mgr. Jana Odvárková) pomáhá
žákům ohroženým školním neúspěchem a je prostředníkem při komunikaci školy s rodinou a úřady, účastní
se přípravy žáka do školy a poskytuje informace pedagogům.
Druhou je šablona 2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele“. Vybraný pracovník (Mgr.
Miloslava Šilarová) působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli, jak v oblasti zajišťování
odborného výcviku stávajících žáků, tak v rámci uplatnění absolventů. Dále pořádá setkání se
zaměstnavateli a pedagogy, workshopy se žáky zapojenými do odborného výcviku ve firmách
s představováním příkladů dobré praxe ostatním spolužákům.
Jako další jsou vzdělávací šablony 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 8 hodin a
2.VII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM v rozsahu 8 hodin. Do vzdělávání je zapojen celý
pedagogický sbor a vzdělávání je zaměřeno na polytechniku, inkluzi a osobnostně sociální rozvoj. Semináře
proběhnou ve škole i jako dvě výjezdní dvoudenní akce.
Šablona 2.III/20 je zaměřena na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Pět vybraných učitelů
(Mgr. Kysela Zdeněk, Ing. Vojtíšková Petra, PhD., Mgr. Jánová Jana, Jana Řeháková a Leoš Prachař)
dochází 1x týdně doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem. Každý má studijní skupinu pěti žáků, která
se může dle potřeby obměňovat
Poslední aktivitou je 2.VII/14 Klub pro žáky na DM. Vybrány byly kluby čtení, deskových her a sociálně
občanských dovedností, které zpestřují činnost na domově mládeže a umožnily nakoupit také základní
vybavení pro činnost těchto klubů.
Šablony jsou 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
Oblastní Charita Pardubice
Nemocnice následné péče, Moravská Třebová
Naděje, pobočka Vysoké Mýto
Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda
Nemocnice Nový Bydžov, oblastní nemocnice Jičín a.s.
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

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 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
 Řeznictví a uzenářství FRANCOUZ, s.r.o., Skupice 8,

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
Automotocentrum Michal Suchánek, Česká Třebová - individuální odborná externí praxe
oboru Opravář
Agrospol Výprachtice s.r.o. - individuální odborná externí praxe oboru Opravář
Schaffler Production CZ s.r.o., Svitavy- individuální odborná externí praxe oboru Zámečník
Východočeské strojírenské plynárny, a.s, Rosice - individuální odborná externí praxe oboru
Zámečník
JK MONT, Lhota – Přelouč - individuální odborná externí praxe oboru Zámečník

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
 Truhlářství Stejskal, Červená Třemešná - individuální odborná externí praxe oboru Truhlář

Výroční zprávu za školní rok 2019-2020 zpracovala:

………………………………
Mgr. Miloslava Šilarová
zástupkyně ředitele školy

Výroční zprávu za školní rok 2019-2020 schvaluje:
……………………………….
Ing. Jaroslav Bálek
ředitel školy

Tato výroční zpráva za školní rok 2019-2020 byla schválena školskou radou dne …….. 2020.
……………………….............
Mgr. Jana Jánová
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 2019
a) počet podaných žádostí o informace
 vystavení stejnopisu vysvědčení a výučního listu - 10
 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
ředitel

