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I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ŠKOLE A ŠAKOLSKÉ RADĚ 

 

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  

Mgr. Jana Odvárková, zástupce ředitele  

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 

Miroslav Kaštánek, 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 

Ve školním roce 2021 – 2022 Školská rada zasedala celkem 2x, 25. 10. 2021 a 3. 6. 2022.  

Předmětem jednání bylo:  

25. 10. 2021 schválení výroční zprávy OÚ Chroustovice za školní rok 2020 – 2021. 

3. 6. 2022 schválení úprav Školního řádu a schválení nových ŠVP, upravovaných na základě inovací 

v RVP. 

mailto:uciliste@chroustovice.cz


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 

Domov mládeže              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. 2021 

         

Kód oboru Název oboru   Název ŠVP   poč. žáků 

23-51-E/01 Strojírenské práce   Autoopravář   34 

          Zámečník     17 

41-55-E/01 Opravářské práce   Opravář     14 

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

29-51-E/01 Potravinářská výroba   Cukrář     26 

   Řezník   9 

29-51-E/02 Potravinářské práce   Pekař     5 

31-59-E/01 Šití oděvů     Módní dekoratérka   18 

75-41-E/01 Pečovatelské služby   Pečovatelka   14 

66-51-E/01 Prodavačské práce   Prodavač     9 

41-51-E/01 Zemědělské práce   Chovatel zvířat    29 

41-52-E/01 Zahradnické práce   Zahradník     12 

          Aranžér květin   19 

33-56-E01   Truhlářská a čalounická výroba Truhlář     26 

36-67-E/01 Zednické práce   Zedník     12 

33-57-E/01 Dřevařské práce   Dřevař     1 

36-64-E/01 Tesařské práce   Tesař     1 

        273 

 

 

 

III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2021/2022 zaměstnávala škola celkem 101 pracovníků. 

Z toho bylo 65 (+ 1 na DPP) pedagogů včetně ředitele, jeho dvou zástupkyň a 9 (+ 2 na DPP) 

vychovatelů s vedoucí vychovatelkou. 

Provozní úsek měl 22 (+ 2 na DPP) zaměstnanců 

 

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 a ŠVP 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  

Mgr. Odvárková Jana, zástupkyně ředitele pro teorii 

Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku 

 

Vedoucí úseků: 

Kaštánek Miroslav, Mgr. Kysela Zdeněk, Řeháková Jana, Mgr. Jánová Jana,  

Mgr. Vrátilová Martina 

Ing. Pitra Ivan, vedoucí studijního oddělení 

Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka 

 

Počet učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů: 7 

Počet učitelů odborných předmětů: 52 z toho 42 učitelů Odborného výcviku 

Počet vychovatelů: 9 

Počet asistentů pedagoga: 6 
 

 

 

 
 

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY   

 

Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 ve všech kolech souhrnně  

podle oborů vzdělávání:   

 

Celkový počet přihlášek ve všech kolech 

Přijato celkem  
žáků 

žáků 

CELKEM nastoupilo do 1. ročníků žáků 

 

typ vzdělání získané 

(nejvyšší) 

 studuje 

VŠ Mgr.     

Ing. 

Dr. 

14 

9 

1 

0 

Bc. 7 1 

VOŠ 1 0 

maturita 31 0 

vyučen 5 0 

Pedagogické vzdělání  60 0 

Speciálně pedag. vzdělání 39 0 

Asistent pedagoga 6 0 

Výchovný poradce 1 0 



 

Kód oboru 

 

Název oboru vzdělávání nastoupili do 1. ročníku 

23-51-E/01 Strojírenské práce   19 

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 8 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 15 

36-64-E/01 Tesařské práce                         3 

36-67-E/01 Zednické práce 5 

41-51-E/01 Zemědělské práce 8 

41-52-E/01 Zahradnické práce 23 

41-55-E/01 Opravářské práce 6 

66-51-E/01 Prodavačské práce 6 

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

75-41-E/01 Pečovatelské služby 7 

 

 

 

 

V. VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

Cíle vzdělávání ŠVP : 

 Rozvíjet výchovné a vzdělávací aktivity žáků s důrazem na odborné kompetence a praktické 

dovednosti v souladu s požadavky na uplatnění v praktickém životě.  

 Naučit žáky profesionálním návykům, které budou využívat v budoucím zaměstnání.  

 Vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah k odbornému řemeslu.  

 Vytvářet u žáků potřebný základ pro další vzdělávání ve svém oboru.  

 

Naplňování cílů vzdělávání se budou dílčím způsobem ověřovat formou pololetních a ročníkových 

prací. 

 

 

Název ŠVP:                        ARANŽÉR KVĚTIN              

Kód a název oboru vzdělávání:  41-52-E/01 Zahradnické práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u ročníkových a pololetních 

prací uspěli, u JZZ neprospěla 1 žákyně.  

 

Název ŠVP:   AUTOPRAVÁŘ                    

Kód a název oboru vzdělávání: 23-51-E/01 Strojírenské práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:   CUKRÁŘ 

Kód a název oboru vzdělávání:  29-51-E/01 Potravinářská výroba 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 



 

Název ŠVP:               DŘEVAŘ                                 

Kód a název oboru vzdělávání:  33-57-E/01 Dřevařská výroba 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:   CHOVATEL ZVÍŘAT                               

Kód a název oboru vzdělávání: 41-51-E/01  Zemědělské práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:   KUCHAŘ                                  

Kód a název oboru vzdělávání:  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:          MÓDNÍ DEKORATÉRKA                              

Kód a název oboru vzdělávání: 31-59-E/01 Šití oděvů 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:                OPRAVÁŘ                                  

Kód a název oboru vzdělávání: 41-55-E/01 Opravářské práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:                   PEČOVATELKA                               

Kód a název oboru vzdělávání:  75-41-E/01 Pečovatelské služby 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli 

 

Název ŠVP:                  PEKAŘ                                

Kód a název oboru vzdělávání:   29-51-E/02   Potravinářské práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:                           PRODAVAČ                        

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

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:   ŘEZNÍK 

Kód a název oboru vzdělávání:  29-51-E/01 Potravinářská výroba 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 



 

Název ŠVP:   TESAŘ                                

Kód a název oboru vzdělávání:  36-64-E/01  Tesařské práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:                           TRUHLÁŘ 

Kód a název oboru vzdělávání:  33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u ročníkových a pololetních 

prací uspěli, u JZZ neprospěli 3 žáci.  

 

Název ŠVP:                    ZAHRADNÍK                              

Kód a název oboru vzdělávání: 41-52-E/01  Zahradnické práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:           ZÁMEČNÍK                             

Kód a název oboru vzdělávání: 23-51-E/01 Strojírenské práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u zkoušek uspěli. 

 

Název ŠVP:                           ZEDNÍK           

Kód a název oboru vzdělávání: 36-67-E/01 Zednické práce 

Cíle vzdělávání v tomto ŠVP se ověřují na základě výsledků pololetních a ročníkových prací 

v Odborném výcviku a na základě výsledků vzdělávání k výročním vysvědčením a výsledků 

Jednotných závěrečných zkoušek v posledním ročníku studia. Všichni žáci u ročníkových a pololetních 

prací uspěli, u JZZ neprospěli 3 žáci.  

 

 

 

 

VI.  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 2021   

 

zkoušku konalo celkem 58 žáků 

prospělo s vyznamenáním  14 žáků 

prospělo 36 žáků 

neprospělo 8 žáci 

 

prospěl s vyznamenáním 47 

prospěl 171 

neprospěl 18 



 

Uplatnění absolventů na trhu práce za školní rok 2021 - 2022 
     Účelem tohoto šetření bylo především získat informace od našich bývalých žáků o jejich uplatnění 

na trhu práce či o jejich dalším vzdělávání i s ohledem na velmi komplikovanou společenskou situaci 

způsobenou virem COVID-19, který má velký význam i na trh práce. Šetření se týkalo šedesáti šesti 

respondentů, přičemž deset žáků bylo ze šetření vzápětí vyřazeno z důvodů opakování ročníku či 

předčasného ukončení studia. Z celkového počtu padesáti šesti oslovených žáků, se šetření zúčastnilo 

čtyřicet pět respondentů, u zbývajících jedenácti se nepodařilo vyplněný dotazník získat zpět. 

V současné době, sedm z oslovených respondentů studuje v dalším učebním oboru, drtivá většina na 

OU Chroustovice. Celkem dvacet sedm respondentů v současné době pracuje. Dalších jedenáct žáků, 

z výše zmíněných čtyřiceti pěti, je v současné době bez zaměstnání. Oproti minulému roku došlo k 

mírnému nárůstu zaměstnanosti, a to o tři respondenty, nezaměstnaných je v tomto roce o čtyři méně 

a studujících žáků je o jedenáct méně než v předešlém roce. V letošním roce se zvýšil mírně počet 

žáků pracujících v oboru, který na OU vystudovali, a to o jednoho. Jde celkem o devět žáků 

z celkových dvaceti sedmi 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 osmi oslovených, nebyl se 

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

a k jeho průběhu má dvacet sedm 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 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 a KOVO, dohromady čtyři z celkových sedmi 

absolventů. 

Návratnost dotazníků se oproti minulým rokům snížila asi o deset procent, pohybuje se nad 

osmdesáti procenty, což je vzhledem ke složité době stále velmi dobré. Osvědčil se dlouhodobě 

model sběru dat přes bývalé třídní učitele, za což jim patří dík. 

Průzkum vypracovali: 

Mgr. Josef Dvořák (výchovný poradce) a kolektiv třídních učitelů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACUJÍCÍ 27
60%

NEPRACUJÍCÍ 11
24%

STUDUJÍCÍ 7
16%

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBLASTI TRHU PRÁCE A 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

(CELKOVÝ POČET RESPONDENTŮ 45)



 

Exkurze a další vzdělávací akce pro žáky 

Vzhledem k nejasné situaci opatření v rámci Covid-19 byly soutěže a exkurze a další hromadné 

vzdělávací akce pořádány v omezené míře. 

 

Odborné vzdělávací akce úseků (exkurze, besedy, propagace apod.) 
Leden 2022 Projektový den -  organizace úseku služeb 

Březen PD Svítání Vysoké Mýto – výběhy zvířat, krmení. Aranžování, poznávačka zem 

plodin. 

Návštěva z Polska – Spolupráce dětí – velikonoční zajíček. 

Duben, květen  Oslava 50 tých narozenin. Dobové kostýmy – úsek zahrady   

Prezentace na akcích – Velikonoce na zámku, Dny Země, Farmářské trhy, Dny 

Pardubického Kraje – úsek zahrady 

Exkurze - ZD Sloupnice- Agrovenkov, chov skotu. 

Červen 

 

 

Zámecké zahrady – Litomyšl, Nové Hrady – AR, ZA 

Praha- Botanická zahrada – AR. 

Dny Pardubického kraje.  

Exkurze - Hamzova léčebna – organizace úseku – pečovatelky 

Exkurze - Modela Chrudim – organizace úseku – dekoratérky 

Zámecké vyvádění 3. ročníků. 

 

 

Výchovné a osvětové aktivity Domova mládeže 

(soutěže, besedy, přednášky, kulturní a sportovní akce) 

ternín popis prací 

31/1/22 Beseda/přednáčka/cestopis- Aljaška 

17/1/22 Přednáška aerolétání 

8/9/21 Přednáška Integra 

31/5/22 Beseda “Životní cesta Jamese Beneta” 

23/5/22 Divadelní představení “ Ani za milion” 

2/5/22 “Čarodějnice” soutěže, opékání, posezení u harmoniky 

11/4/22 Celodomovská soutěž- úkoly na postřeh,obratnost,rychlost 

6/6/22 Ukázka,přednáška “Kynologie” 

I.+ IV./ 2022 Výjezd-bowling  

červen2022 Výjezd Potštejn, Letohrad  

Leden 2022 Výjezd na hokejové utkání Pce  

květen 2022 Lůže muzeum, rozhledna Bára -CR  

Září 2021 Kostelec n/Orlicí 

     

       

       Přehled oborových soutěží žáků v mimo učiliště ve školním roce 2021-2022 

obor ročník datum téma umístění 

Truhlář Tr - 2 16. 11. 2021 Zhotovení krabičky na nářadí. 

2 družstva 

Bez umístění 

Dálkové hodnocení 

Aranžér 

květin 

1. 28. 4. 22 Cvrčovická kopretina- Téma-Den 

matek, dekorace ve tvaru srdce, 

přízdoba na ruku. 

1. místo. 

 

 

 

Inovace ve výuce 

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

termín zavedení popis 

v průběhu 

školního roku.  

Elektronické výukové materiály pro obory GASTRO. 

Září 2021 Nákup učebních pomůcek pro výuku odborného výcviku oborů GASTRO. 

Výroba učebních materiálů a pomůcek pro výuku odborného výcviku oborů 

GASTRO..  



V průběhu 

školního roku 

24. 5. – 21. 6. 2022 projekt státního zdravotnického ústavu. 

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením -  

registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439 podpořený z PO Zaměstnanost 

ESF a státního rozpočtu ČR 

Září 2021 Závěsný stojan na nitě  

Září 2021 Odborná učebna - Realizace a příprava odborné učebny pro žáky 1 ročníku oboru 

módní dekoratérka z učebny č. 8  

1. 9. 2021- 

30. 6. 2022 

Kurz na motorové pily 

1. 9. 2022- 

30. 6.2022 

Kurz na stavbu lešení 

1. 9. 2022- 

30. 6. 2022 

Doučování žáků na úseku STAVBA 

Září – listopad 

2021 

Výroba dřevěných učebních pomůcek k teoretické výuce oboru truhlář 

2021-2022 Vytvoření elektronických příprav pro výuku - STAVBA 

Červen  Zateplení zděných prostor v rychlírně- pracovna, kancelář - STAVBA  

  Rozšíření a zprovoznění šaten pro obor chovatelský - ZAHRADA  

Září- říjen  Použití nových konstrukcí na chryzantémy - ZAHRADA  

Leden, únor  Opravy a nátěr nástavků na úly. Rámečky- vyváření včelích rámečků  pro veřejnost.  

1. 9. 2021- 

30. 6.2022 

Oprava a zprovoznění strojní pilky, seřízení a oprava mazání, padacích nůžek-KOVO 

1. 9. 2021- 

30. 6.2022 

Oprava a zprovoznění frézky, zařazení - KOVO 

1. 9. 2021- 

30. 6. 2022 

Úprava převodovky – výřezy pro ukázku funkcí řazení - KOVO 

1. 9. 2021- 

30. 6. 2022 

Výroba kráječů pro cukráře. Výroba stojanu na rukávník 2 ks - KOVO 

 

 

Inovace v Domově mládeže  

(modernizace, pomůcky, výchovné postupy, organizace) 

ternín popis  

březen/22 Vybavení/zařízení  ubytoven u brány 2 pokoje nábytkem, závěsy, postele 

Únor asi Rekonstrukce, klubovna- vybavení a objednání nábytku, 

I. – IV. / 22 vestavba +částečné dovybavení vlastními silami a též za přispění truhlářů Kuchyňka  

2. patro 

Prosinec -únor Rekonstrukce ložnic 13,17,18/2.patro (truhláři, zedníci)  a objednání a vybavení 

nábytkem-instalace vlast silami, odnos/ uskladnění/likvidace starého vybavení 

 

 

 

 

 

 

VII.      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 

2021/22 

V rámci realizace cílů stanovených Plánem práce ŠPP pro školní rok 2021/22 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 

2021-2022 to bylo celkem 32 pedagogicko-psychologických poraden a 21 speciálně 

pedagogických center. 

 Se speciálními vzdělávacími potřebami se ve škole aktuálně vzdělává celkem:  134 žáků v 

3. - 4. stupni, 25 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 pracuje 6 asistentů 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  21 doporučení v září 2021, 9 v dubnu 2022 a 44 v červnu 

2022. 

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

v distanční výuce. Ve spolupráci třídními učiteli jsou zpracovávány pedagogické diagnostiky pro 

jednotlivá ŠPZ. 

  V souladu s doporučeními ŠPZ byly s rodiči a pedagogy konzultovány předpoklady žáků 

závěrečných ročníků k úspěšnému  vykonání závěrečných zkoušek a nabídnuta možnost 

opakování ročníku. 

 Speciální pedagog se pravidelně zúčastňuje jednání výchovné komise. 
 

Výchovný poradce: 

 Sociometrické měření, týkající se klimatu ve třídě, proběhlo ve standartním rozsahu oproti 

minulému školnímu roku, který byl silně ovlivněn covidovou situací s přechodem na distanční 

výuku. Veškeré materiály k tomuto měření jsou k dispozici u výchovného poradce. 

 Přehled uplatnění absolventů na trhu práce 

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

pololetí školního roku dotazníkovou formou. Veškerá data z tohoto hodnocení jsou k dispozici u 

výchovného poradce i vedení školy. 

 Přednáška o vstupu na trh práce byla pro letošní školní rok opět obnovena. Pro příští školní 

rok se počítá s rozšířením spolupracujících organizací. Bude mimo Úřad práce Chrudim osloven 

i Rytmus Chrudim, který se zabývá podporovaným zaměstnáváním znevýhodněných osob.  

 Řešení studijních a výchovných problémů 

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

domluvených konzultacích. Stěžejní pro práci výchovného poradce byly osobní konzultace 

s žáky, učiteli, případně se zákonnými zástupci. Celková databáze případové činnosti VP je 

k nahlédnutí u výchovného poradce a bude současně zaslána vedení školy.  

 Činnost VP je v souladu s koncepcí školy a legislativním rámcem v čele se školním 

poradenským centrem, jehož je VP součástí.  

 

Metodik prevence  

 Do vzdělávacích osnov všeobecně vzdělávacích předmětů zařazena problematika rizikových 

projevů chování (soc. patolog. jevů – plošně v učivu 1. ročníků), doplněna v tomto školním roce 

o soubor přednášek s touto tématikou, zároveň pravidelně zařazováno do obsahu třídnických 

hodin.  



 V jednotlivých třídách proveden třídními učiteli průzkum vzájemného vlivu a oblíbenosti 

žáků SORAD (důležité pro znalost klima a vztahů ve třídě) a pravidelně měsíčně vykazovány 

hodnoty absence – spolupráce s výchovným poradcem.  

 Realizováno dotazníkové šetření Škola a šikana (218 respondentů) a Identifikace rizikových 

oblastí u dospívajících (208 respondentů), celkem ze 67 tříd školy. 

 V rámci prevence patologických jevů, osvěty a vzdělávání byly ve výchovných skupinách 

na DM realizovány 1x měsíčně besedy v rámci tematických okruhů (Život v kolektivu, Můj život 

a životní styl, Společenský život. Životní názor, Tradice a zvyky, Život kolem nás, Soužití 

s přírodou).  

 S cílem aktivizovat žáky k pravidelným sportovním a zájmovým činnostem a preventivně 

působit proti vzniku rizikového chování významně stoupla role a spolupráce se sportovním 

klubem SK Integra,z.s., který nabízí nejrůznější způsoby aktivního vyžití (viz. webové stránky 

školy) s návazností na možnost reprezentovat oddíl/školu na tuzemských i zahraničních 

sportovních akcích.  

 Neopomenutelnou rolí zastává i DM s organizační strukturou volnočasové náplně včetně 

nabídky zájmových kroužků.   

 Škola dále nabízí (v rámci projektu OP VVV) pravidelné konzultace určené žákům 

ohroženým školním neúspěchem. 

 Z výčtu metodika prevence řešeny případy: nejčastěji porušení zákazu kouření – 33x případů 

(+ DM 8x), požití jiné návykové látky 3x (+ DM 4x alkohol, 6x návyk. látka), 2x distribuce NL, 

vandalismuds (2x), okrajově krádeže (2x) a pytláctví (1x). Další šetřené výchovné problémy ve 

spolupráci s dalšími členy ŠPP: absence / záškoláctví (28x), agresivní/vulgární chování (23x). 

  

Sociální pedagog:  

 Administrace projektu MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů 

středních škol: podání a vyúčtování žádosti za období září - prosinec 2021 (1 žadatel), podání 

žádosti na rok kalendářní rok 2022 (1 žadatel). 

 Vedení správních řízení na základě doporučení výchovné komise:  

 43 podmíněných vyloučení ze školy, 9 podmíněných vyloučení z domova mládeže, 12 

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

výchovných opatření byla v tomto školním roce neomluvená absence, nevhodné chování ve 

výuce a ke spolužákům a také zneužití návykové látky na domově mládeže. 

 konzultace s partnerskými organizacemi a rodiči: 

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

a mailem (etoped, soc. pracovnice, vychovatelé), DD Klánovice – 1x prezenčně zde, opakovaně 

telefonicky v rámci přijímacího řízení, DD a VÚ Olešnice – 1xprezenčně zde, DD Chrudim, 

Město Lazně Bohdaneč OSPOD – opakovaně v případu osiřelého žáka, další spolupracující 

OSPODy průběžně, rodiče, pěstouni dle potřeby, doprovázející a neziskové organizace (Šance 

pro Tebe, SOPRE, Charita Havlíčkův Brod a další). 

 práce se žáky ohroženými školním neúspěchem-podpora žáků z pěstounských rodin, snaha 

o začleňování žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, žáků se SVP apod.: cca 80 žáků, 

v tomto školním roce zvýšená podpora žáků cizinců (Vietnam, Ukrajina), 

 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. 

      Zpracovala: Mgr. Jana Odvárková 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Název školení školitel počet 

On-line školení hygienického minima Alena Stejskalová, DiS. 1 

doplatek za zajištění studijní pedagogické 

stáže v termínu 17.10. – 23.10.2021 

Grossman Agency – Mgr. Grossman Roman 1 

přeškolení obluh motorových pil Hana Kaplanová 3 

pedagogická stáž Polsko Bálek Jaroslav  1 

školení řidičů profesionálů Choceňská autoškola, Tomáš Opařil 1 

On-line školení nakládání s odpady ve 

školní jídelně 

Seminaria, s.r.o. 1 

On-line vzdělávací kurz: Interní směrnice ve 

škole 

Nakladatelství FORUM s.r.o. 1 

školení strojníků Jiří Matějka Techškola 1 

webinář pro školní jídelny 28.02.2022 Dagmar Kadlecová 3 

školení řidičů Autoškola EURO s.r.o. 1 

školení řidičů Autoškola EURO s.r.o. 1 

On-line školení financování regionálního 

školství 

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o. 1 

On-line školení: Vnitřní kontrolní systém Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení 

pro DVPP Pardubického kraje 

2 

školení: nové trendy v moderním vaření Jídelny.cz, s.r.o. 3 

základní kurz lešenářů + periodické školení 

lešenářů 

Dům techniky Pardubice, spol. s r.o. 3 

On-line školení Nové Šablony pro školy – 

OP JAK 13. 09. 2022 

Seminaria, s.r.o. 1 

školení: praxe v ochraně rostlin a 

bezpečného zacházení s přípravky na 

ochranu rostlin 

PhDr. Lenka Ulrychová 1 

Školení – Měkké cíle PMVIA s.r.o. Vyškov – Ing. Šramatý 22 

Kurz poradenských dovedností pedagoga AZ Help, Ostrava – Ing. Spurný 1 

 

 

 

 

 

 

IX.  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.  

                     

Přehlídky a burzy středních škol  

                  - burzy škol Pardubického kraje 

                  - burzy škol Královéhradeckého kraje 

                  - burzy škol Středočeského kraje 

 

Prezentace učiliště v ZŠ Pardubického kraje a dalších vybraných ZŠ mimo Pardubický kraj  

                  - formou zaslaných propagačních materiálů 

 

 

Prezentace učiliště v PPP a SPC 

                  - formou zaslaných propagačních materiálů 

 

Dny otevřených dveří 

          

 Projektové dny určené pro žáky vycházejících ročníků ZŠ 

                  

Technohrátky Pardubického kraje 

                   

 

 Plánované společenské aktivity školy: 

- Adventní trhy – Chroustovice, neuskutečněno – opatření „Covid 19“ 

- Vánoční jarmark Hrochův Týnec – prodej, neuskutečněno – opatření „Covid 19“  

- Adventní koncert – Chroustovice, neuskutečněno – opatření „Covid 19“ 

- Reprezentativní ples školy- Chroustovice, neuskutečněno – opatření „Covid 19“ 

- Dny Pardubického kraje 

- Dny Země – Chrudim, Vysoké Mýto – prodej výrobků 

- MLS Pardubického kraje (Agrovenkov) 

- Dny Pardubického kraje 

- Sbírka Šance – organizováno oborem Pečovatelka 

- Svatby, oslavy rodinných událostí a další společenské akce v rámci doplňkové 

      činnosti  

-     Farmářské trhy Vysoké Mýto (duben, květen) 

 

 

 

 

 

 

 

X.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena žádná řádná kontrola ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI.       ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Rozvaha 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
Název: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, Zámek 1 

Sídlo: 538 63 Chroustovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 60103370 

Předmět činnosti: výchovně-vzdělávací činnost 

sestavená k 31. 12. 2021 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 20. 01. 2022 
 

1 2 3 4 

Číslo 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Název položky Syntetický 
 BĚŽNÉ   

položky  účet    MINULÉ 
  BRUTTO KOREKCE NETTO  

AKTIVA AKTIVA CELKEM 
 

170 225 689,74 72 134 316,55 98 091 373,19 98 430 166,34 

A. Stálá aktiva 
 

157 326 734,85 72 134 316,55 85 192 418,30 86 249 120,35 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek  1 149 006,58 1 149 006,58   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012     

2. Software 013 459 444,00  459 444,00   

3. Ocenitelná práva 014     

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015     

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 325 832,58  325 832,58   

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 363 730,00  363 730,00 
  

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041     

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051     

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035     

II. Dlouhodobý hmotný majetek  156 177 728,27 70 985 309,97 85 192 418,30 86 249 120,35 

1. 
Pozemky 031 5 063 767,32  5 063 767,32 5 063 767,32 

2. Kulturní předměty 032 
    

3. Stavby 021 100 660 407,12  28 620 902,44 , 72 039 504,68 72 362 580,41 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc 
022 

32 144 537,39  25 428 754,53 J/2 6 715 782,86 7 037 637,85 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025   
ÍTT’  

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 16 934 077,00 y 16 934 077,001 Z  

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 945 084,94 / 1 576,00/ 0* 1 943 508,94 
 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 429 854,50 / 429 854,50 1 785 134,77 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052     

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036     

III. Dlouhodobý finanční majetek      

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061     

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 
    

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063     

5. Termínované vklady dlouhodobé 068 
    

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069     

IV. Dlouhodobé pohledávky 
     

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462     

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 
464     

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465     

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469     

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471     

B. Oběžná aktiva  12 898 954,89  12 898 954,89 12 181 045,99 

I. Zásoby 
 

1 439 337,43 
 

1 439 337,43 1 706 725,72 

1. Pořízení materiálu 111 
    

2. Materiál na skladě 112 
1 319 191,03  1 319 191,03 1 587 784,72 

3. Materiál na cestě 119     

4. Nedokončená výroba 121 
    

5. Polotovary vlastní výroby 122 
    

6. Výrobky 
123     

7. Pořízeni zboží 131     

8. Zboží na skladě 132 
    

9. Zboží na cestě 138 
    

10. Ostatní zásoby 
139 120 146,40 / 120 146,40 118 941,00 

II. Krátkodobé pohledávky  644 901,90  644 901,90 834 826,08 

  



 
1 

 
2 3 4 

Číslo 

 

Syntetický 

účet 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Název položky BĚŽNÉ 
MINULÉ 

položky  BRUTTO KOREKCE NETTO 

1. Odběratelé 311 28 853,08 
  

28 853,00 21 997,00 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 337 874.48 
  

337 874,48 431 947,56 

5. Jiné pohledávky z hlavni činnosti 315 50 369,00 /  50 369,00 41 719,00 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 
     

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 8 636,00 S  8 636,00 10 124,39 

10. Sociální zabezpečení 336 
     

11. Zdravotní pojištění 337      

12. Důchodové spoření 338      

13. Daň z příjmů 341      

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342      

15. Daň z přidané hodnoty 343      

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344      

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346      

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348      

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373      

30. Náklady příštích období 381 100 880,42 /  100 880,42 208 497,13 

31. Příjmy příštích období 385      

32. Dohadné účty aktivní 388 117 833,00   117 833,00 117 833,00 

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 456,00 
  

456,00 2 708,00 

III. Krátkodobý finanční majetek  10 814 715,56   10 814 715,56 9 639 494,19 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251      

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253      

3. Jiné cenné papíry 256      

4. Terminované vklady krátkodobé 244      

5. Jiné běžné účty 245 
     

9. Běžný účet 241 9 875 369,45 
  

9 875 369,45 8 777 913,71 

10. Běžný účet FKSP 243 618 561,38 /  
618 561,38 601 106,26 

15. Ceniny 263      

16. Peníze na cestě 262 
     

17. Pokladna 261 320 784,73   320 784,73 260 474,22 

 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

Výkaz zisku a ztráty 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
Název: Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1, Zámek 1 

Sídlo: 538 63 Chroustovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 60103370 

Předmět činnosti: výchovně-vzdělávací činnost 

sestavený k 31.12 2021 (v 

Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

okamžik sestavení: 20.01.2022 
   1 2 3 i 4 

    
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

       
ClSlO Název položky Syntetický BĚŽNÉ MINULÉ 

       
  J  Hlavní činnost Hospodářská činnosl Hlavní činnost Hospodářská činnost 

A. NÁKLADY CELKEM 030/ .ŠJ /  61 779 152,99 / 695 877,38 54 582 922,12 536 593,78 

I. Náklady z činnosti  61 735 750,00 695 877,38 54 582 814,61 536 593,78 

1. Spotřeba materiálu 501 3 975 608,69 205 424,74 2 988 180,63 129 903,56 

2. 
Spotřeba energie 502 1 566 883,59 15 084,84 1 467 633,57 9 487,25 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503     

4. Prodané zboží 504 134 284,71  125 499,84  

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 -40 264,00 
 

-201 600,30 
 

6. 
Aktivace oběžného majetku 507 -30 348,15  -121 203,87  

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508     

8. Opravy a udržování 511 554 886,99 
 

1 164 548,35 
 

9. Cestovné 512 18 760,00  10 992,00  

10. Náklady na reprezentaci 513 116,62 
 

2 510,28 
 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516     

12. Ostatní služby 518 1 125 292,81 7 144,38 1 009 455,48 4 911,03 

13. Mzdové náklady 521 38 108 114,00 388 045,00 33 049 663,73 325 088,27 

14. Zákonné sociální pojištění 524 12 426 224,72 63 155,04 10 765 506,74 51 543,50 

15. Jiné sociální pojištění 525 109 170,85 320,15 142 465,85 278,15 



16. Zákonné sociální náklady 527 1 206 829,23 4 054,80 857 501,50 3 370,21 

17. Jiné sociální náklady 528 
    

18. 
Daň silniční 531  825,00  3 925,00 

19. Daň z nemovitosti 532 1 994,00  1 994,00  

20. 
Jiné daně a poplatky 538 23 547,00  2 500,00  

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     

23. Jiné pokuty a penále 542 5 265,00    

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543     

25. Prodaný materiál 544 295,05  187,04  

26. Manka a škody 547     

27. Tvorba fondů 548 
    

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 886 949,51 3 456,94 2 019 433,73 2 121,24 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552     

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553     

31. Prodané pozemky 554     

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555     

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556     

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557     

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 356 351,32  917 116,53  

36. Ostatní náklady z činnosti 549 305 788,06 8 366,49 380 429,51 5 965,57 

II. Finanční náklady  43 402,99  107,51  

1. Prodané cenné papíry a podíly 561     

2. Úroky 562     

3. Kurzové ztráty 563 43 402,99  107,51  

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564     

5. Ostatní finanční náklady 569     

III. Náklady na transfery 
     

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571     

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572     

V. Daň z příjmů 
     

1. Daň z příjmů 591     

 

 
 1 2 3 4 

Číslo 
položky 

  ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Název položky Syntetický 
účet 

BĚŽNÉ MINULÉ 
 

Hlavní činnost Hospodářská činnosl Hlavní činnost Hospodářská činnost 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595      

B. VÝNOSY CELKEM ($£ 0 ZT /cf9, J2. / 61 722 866,72  792 322,60 54 685 219,95 640 586,91 

1. Výnosy z činnosti 
 

4 319 991,29 
 

792 322,60 3 245 143,01 640 586,91 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 762 986,38 
  

1 362 565,86 
 

2. 
Výnosy z prodeje služeb 

602 
1 991 693,51  632 178,80 1 415 923,75 507 534,84 

3. Výnosy z pronájmu 603      

4. Výnosy z prodaného zboží 604 140 911,92   134 346,08  

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609      

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641      

10. Jiné pokuty a penále 642      

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643      

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 14 782,70   9 072,70  

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645      

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po 646      

15. Výnosy z prodeje pozemků 647      

16. Čerpání fondů 648 214 905,60   187 975,00  

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 194 711,18 
 

160 143,80 135 259,62 133 052,07 

II. Finanční výnosy 
    

24 156,41 
 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661      

2. Úroky 662      

3. Kurzové zisky 663    24 156,41  

4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 664      

6. Ostatní finanční výnosy 669      

IV. Výnosy z transferů  57 402 875,43   51 415 920,53  

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671      

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 57 402 875,43   51 415 920,53  

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
      

1. 
Výsledek hospodaření před zdaněním - -56 286,27  96 445,22 102 297,83 103 993,13 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -56 286,27  96 445,22 102 297,83 103 993,13 

 
 



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 nebo na webových stránkách 

školy. 

  

Výše stravného: 

  Platba v Kč fin. norma v Kč režie 

Žáci      Snídaně + přesnídávka 29,- 17,- 12,- 

 Oběd 35,- 35,-  

 Večeře + svačina 35,- 23,- 12,- 

Zaměstnanci Oběd 35,- 35,-  

Cizí strávníci Oběd 82,-   

 

Za školní rok 2021 – 2022 bylo vydáno: 

Snídaní        18 185 

Obědů         43 316 

Večeří         15 951 

 

Vyúčtování stravného a ubytování: 
Přeplatky byly vráceny 30. 6. 2022 na účet předplatitele. Pokud byla strava a ubytování placeny v hotovosti, 

byly přeplatky vráceny k 30. 6. 2022. 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.  

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. 

 

 

 

Zpráva o činnosti Klubu rodičů a přátel Odborného učiliště Chroustovice 

 
Dne 30. 3. 2022 došlo v Klubu rodičů a přátel Odborného učiliště ke změnám, kdy byly projednány a 

schváleny nové stanovy klubu. Ve stejný termín došlo k odstoupení z funkce předsedkyně Evy Pitrové, 

finančního hospodáře Kamily Téglové a stávajícího tříčlenného výboru. Následně byli navrhnuti a zvolení noví 

členové viz. tabulka. 

Funkce Jméno a příjmení 

Předseda Mgr. Renata Tesařová 

Finanční hospodář Daniela Odehnalová 

Člen výboru (za školu) Ing. Bc. Jaroslav Bálek 

Člen výboru (zástupce za úsek KOVO) Miroslav Kaštánek 

Člen výboru (zástupce za úsek STAVBA) Mgr. Zdeněk Kysela 

Člen výboru (zástupce za úsek ZAHRADA) Jana Řeháková 

Člen výboru (zástupce za domov mládeže) Bc. Libuše Tomanová 

Člen výboru (zástupce za úsek GASTRO) Mgr. Martina Vrátilová 
 

Novému finančnímu hospodáři byl předán zůstatek ve výši 138 000 Kč. Od data předání bylo čerpáno 13 500,- 

Kč, za příspěvky na vstupné, nákup odměn do soutěží, dary pro úspěšné žáky třetích ročníků a nákup občerstvení 

pro žáky třetích ročníků v době ústních zkoušek. K 30. 6. 2022 byl na účtu celkem 124 500,- Kč. 

Za Klub rodičů: Mgr. Renata Tesařová, předseda 



Práce odborného výcviku na zajištění zakázek, provozu a oprav školy 
obor popis prací 

Kuchaři  Zajištění stavování ve školní jídelně.  

Kuchaři, Cukráři  

Pekaři  

Výroba do školního bufetu.  

Kuchaři, Cukráři  

Pekaři 

Výroba zakázek pro školu (občerstvení.)  

Výroba zakázek pro veřejnost.  

Kuchaři  

Cukráři  

Pekaři 

Výroba v rámci doplňkové činnosti.(svatby, oslavy, firemní akce apod.) 

3.-5.9 2021 – sněm klubu KP 

7.9.2021 – raut do Pardubic na Technohrátky  

17.-18.9.2021 – Memoriál Františka Vojtěcha – zkoušky ohařů  

15.-16.10.2021 – závody horská kola – stravování  

9.11. 2021 – raut pro speciální školu SKUTEČ  

12.11.2021 – MČR ve fotbale – stravování  

Svatby: 9.4., 14.5., 4.6.,  2.7., 27.8. 

23.4.2022 – narozeninová oslava  

13.6.-14.6.2022 –Naše pole  

Dekoratérky Zakázky šití a oprav pro školu i veřejnost. Jánová, Tesařová,Šafářová. 

 Pečovatelé Zákázky praní, mandlování a úklidů pro školu i veřejnost. Mrázková, Kellerová 

Prodavači Prodej výrobků žáků oboru gastro. - Pitrová 

Truhláři Výroba venkovní učebny  - škola Nemošice 

  Výroba venkovní učebny – škola Vysoké Mýto 

 Rekonstrukce pokojů DM 

 Opravy a kompletace nových lůžek na DM 

 Výroba a montáž dveří, světlíků a parapetů kuchyňka domov mládeže. 

 Výroba kuchyňských linek na DM  

Zedníci Zhotovení zateplení budovy - rychlírna 

 Zednické opravy areálu školy OU Chroustovice  

 Výroba zakázek na CNC stroji 

 Vybudování nového přívodu vody k rybníku, terénní úpravy 

 Zhotovení odvodu vody ze dvora truhlárny 

Zahradníci  Vypěstování zeleniny a ovoce pro kuchyň, prodejnu. 

  Expedice zeleniny o letních prázdninách – odbyt p. Mézl Zelenina. 

 Vypěstování brambor do kuchyně a na prodej. 

 Osázení truhlíků balkónovými květinami pro Luži Košumberk a OÚ Luže.   

Prodej medu v prodejně a na trzích.  

Kultivační práce, zpracování půdy. Zajištění zahradnických zemin pro výsevy, sadbu.  

Terénní úpravy, příprava pozemku a výsev travního semene. – pozemky školy a 

zakázky. 

Balíčkování na balíčkovacím stroji.  

Instalace mobilních závlah na pozemku venkovním i ve skleníku.  

Vypěstování sadby zeleninové a květinové pro výsadbu do skleníku a zákazníky.   

Používání a ovládání automatické závlahy ve skleníku v rychlírně.  

Zajištění opravy bočních vstupů do skleníku.  

Chemická ochrana rostlin ve sklenících a venkovní prostory.  

Aranžérky květin Aranže-jarní, velikonoční, podzimní, dušičková, vánoční, svatební, příležitostní.  

 Smuteční vazba.  

 Výzdoba prostor školy- pokojové rostliny, aranžmá k různým  příležitostem. Květiny 

na stužkování.  

Výzdoba prostor -KÚ.  

Instalace konstrukce na chryzantémy ve foliovníku.  

Zhotovení aranží na stoly při ZZZK.  

 Osázení truhlíků, ornamentů.. 

Instalace stolů do habrů na akci „Naše pole.“  

Chovatelé zvířat  Prodej a výkrm hospodářských zvířat.  

 Budování výběhu pro koně.  

 Sekání trávy a sušení sena.  



 Výcvik koně.  

 Odborné praxe v Rosicích, Domoradicích, Ostřetíně.  

 Moštování jablek.  

 Vytáčení medu, plnění do sklenic.  

 Vykácení ovocných stromů v sadu a založení pozemku na brambory.  

 Instalace obloukové haly na seno.  

 Založení nového stáda ovcí – sponzorský dar.  

Úsek KOVO Výroba plotových dílu. Dokončení branky u parkoviště. Instalace  

  na oknech domova. Opravy vozidel včetně výměny oleje. 

 Přezouvání motorových vozidel – letní/zimní provoz. 

 Všechny vozidla školy a zakázky soukromých vozidel. 

 Příprava vozidel na STK. Výroba grilu. Oprava čelních rámů 

 fóliovníku – instalace nové folie. Sloupky a řetěz na parkovišti. 

 Seník – instalace rámů a plachty. Výroba a instalace rámů v 

 tělocvičně. Výroba ocelových patek pro pergoly. Výroba 4ks  

  drátěných dveří do voliér. Výměna okapu na budově opravářů. 

 Technické prohlídky a opravy všech zemědělských strojů. 

 Oprava boxů na hlínu u květinářů s instalací nové střechy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výroční zprávu za školní rok 2021-2022 zpracovala:       

                                                                                                 Mgr. Miloslava Šilarová v.r. 

                                                                                                 zástupkyně ředitele školy 

 

 

  

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2021-2022  schvaluje:   

                                                                                              

                                                                                                                                      

                Ing. Jaroslav Bálek v. r. 

                      ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2021-2022  byla schválena školskou radou dne 31. 10. 2022 

 

 

                                                                                                 

                    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 2021 

 

 

a)  počet podaných žádostí o informace 

 vystavení stejnopisu vysvědčení a výučního listu  -  18 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


