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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE.
Název školy:

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1

Adresa školy:

538 63 Chroustovice, Zámek 1

Charakteristika školy : Odborné učiliště Chroustovice je střední škola připravující pro výkon povolání
absolventy základních škol určených pro žáky se zdravotním postižením, absolventy základních škol se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáky, kteří jsou neúspěšní na ostatních typech středních škol a ke
studiu na odborném učilišti je doporučí školské poradenské zařízení. Škola poskytuje střední vzdělání
s výučním listem. Činnost školy je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Forma hospodaření: příspěvková organizace, IČO: 60103370
Zřizovatel školy: Zřizovatelem OU je podle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č.129/2000 Sb., o krajích
(krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Pardubický kraj.
Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo dne 27. 10. 2005 (č.j. KrÚ 18384/2005 OŠMS/10) zřizovací
listinu pro příspěvkovou organizaci s názvem Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice
s účinností od 1. 1. 2006.
Vedení školy:
Ing. Bálek Jaroslav, ředitel
Mgr. Šilarová Miloslava, statutární zástupce ředitele školy a zástupce pro odb. výcvik
Mgr. Horáčková Hana, zástupce ředitele pro teorii
Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka
Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku
Součásti školy:

odborné učiliště, internát, školní jídelna

Dálkový přístup:

uciliste@chroustovice.cz

Údaje o školské radě: Školská rada (dále jen ŠR) byla zřízena 1.1. 2006.
Složení Školské rady:
za pedagogy: Bc. Jana Jánová – zároveň předseda ŠR
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Radka Šedová
za zřizovatele (Pardubický kraj) : pan Oldřich Fuksa
Školská rada ve školním roce 2014/2015 zasedala dvakrát v souladu se zákonem. Z těchto zasedání jsou
pořízeny zápisy uložené u předsedy ŠR.
První zasedání se konalo 10. listopadu 2014 a ŠR projednala:
- výroční zprávu školy za školní rok 2013 – 2014
Druhé zasedání se konalo 27. 4. 2015 a ŠR projednala:
- rozpočet školy na rok 2015.
Zasedání školské rady se vždy zúčastnil ředitel školy Ing. Bc. Jaroslav Bálek. Druhého zasedání se též
zúčastnila vedoucí ekonomického úseku paní Kamila Téglová, která objasňovala případné nesrovnalosti
v ukazatelích souhrnného rozpočtu školy.
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
Praktická škola
IZO: 110 013 476
(výmaz proveden k 1.9 2011, změna názvu od 1.9 2012 )
Internát
IZO: 110 013 492
Školní jídelna
IZO: 110 013 484
OU má zařazené v rejstříku škol a školských zařízení tyto obory vzdělávání :
23-51-E Zámečník, zámečnické práce a údržba
1.23-51-E/01 Strojírenské práce
(kód neuveden)
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
29-51-E Potravinář, potravinářské práce
2. 29-51-E/01 Potravinářská výroba
(kód neuveden)
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
3. 29-51-E/02 Potravinářské práce
(kód neuveden)
studium denní
délka studia: 2 r.0 m
31-59-E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic
4. 31-59-E/01 Šití oděvů
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
33-56-E Truhlář, truhlářské práce
5. 33-56-E/001 Truhlářské práce
(JKOV: 33 –76 –2/ 00)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
(dobíhající obor)
6. 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
33-57-E Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sport. potřeb
8. 33-57-E/01 Dřevařská výroba
(kód neuveden))
studium denní
délka studia:3 r.0 m
36-64-E Tesař, tesařské práce
9. 36-64-E/01 Tesařské práce
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
36-67-E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce
10. 36-67-E/01 Zednické práce
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
41-51-E Zemědělec, zemědělské práce

11. 41-51-E/01 Zemědělské práce
(kód neuveden)
studium denní
41-52-E Zahradník, zahradnické práce
12. 41-52-E/01 Zahradnické práce
(JKOV: kód nepřidělen)
studium denní
4l-55-E Opravář zemědělských strojů, opravářské práce
13. 41-55-E/01 Opravářské práce
(kód neuveden )
studium denní
65 -51 -E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování
14. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(kód neuveden)
studium denní
66-51-E Prodavač, obchodník, obchodní provoz
15. 66-51-E/01 Prodavačské práce
(kód neuveden)
studium denní
75-41-E Sociální činnost
16. 75-41-E/01 Pečovatelské služby
(kód neuveden)
studium denní

délka studia: 3 r.0 m
délka studia:3 r.0 m
délka studia:3 r.0 m
délka studia:3 r.0 m
délka studia:3 r.0 m
délka studia:3 r.0 m

Vyučované obory - údaje k 30.9. 2014
Kód oboru
23-51-E/01

Název oboru
Strojírenské práce

41-55-E/01
65-51-E/01
29-51-E/01
29-51-E/02
31-59-E/01
75-41-E/01
66-51-E/01
41-51-E/01
41-52-E/01

Opravářské práce
Stravovací a ubytovací služby
Potravinářská výroba
Potravinářské práce
Šití oděvů
Pečovatelské služby
Prodavačské práce
Zemědělské práce
Zahradnické práce

33-56-E01
33-56-E/001
36-67-E/01
33-57-E/01
36-64-E/01

Truhlářská a čalounická výroba
Truhlářské práce
Zednické práce
Dřevařské práce
Tesařské práce

Název ŠVP
Autoopravář
Zámečník
Opravář
Kuchař
Cukrář
Pekař
Módní dekoratérka
Pečovatelka
Prodavač
Chovatel zvířat
Zahradník
Aranžér květin
Truhlář
Truhlářské práce
Zedník
Dřevař
Tesař

poč.žáků
12
12
16
33
21
13
10
19
15
14
18
21
21
0
10
0
16
251

III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2013/2014 zaměstnávala škola celkem 80 pracovníků.
Z toho bylo 53 pedagogů včetně ředitele, jeho dvou zástupkyň a 8 vychovatelů s vedoucí
vychovatelkou.
Provozní úsek měl 18 zaměstnanců a 10 pracovníků z úřadu práce zajišťující pomoc při úklidu a údržbě
prostor školy.
Výchovné poradenství zajišťoval učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, který má zkrácený úvazek.
Funkci metodika prevence vykonával učitel všeobecně vzdělávacích předmětů v rámci své pracovní
náplně.
Koordinátora EVVO vykonávala statutární zástupce ředitele školy.
Vedoucí studijního oddělení zabezpečuje agendu týkající se žáků.

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

Mgr.
Ing.

16

3

Bc.

9

5

0
23
5

0
1
0

Pedagogické vzdělání
51
Speciálně pedag. vzdělání 44

1
3

VOŠ
maturita
vyučen

Přehled pracovníků
a) vedení školy:
Ing. Bálek Jaroslav, ředitel
Mgr. Šilarová Miloslava, statutární zástupce ředitele školy a zástupce pro odb. výcvik
Mgr. Horáčková Hana, zástupkyně ředitele pro teorii
Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka
Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku
b) vedoucí úseků:
Mgr. Horáček Petr, Bc. Kysela Zdeněk ml., Řeháková Jana, Bc. Jánová Jana,
Naďa Nepivodová
c) učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů :
Mgr. Blažek Jan, , Mgr. Dvořák Josef, Mgr. Mrázek Aleš, Mgr. Puš Zdeněk,
Mgr. Novotná Dagmar, Chmelík Marek, Ing. Horčičková Iveta
d) učitelé odborných předmětů
Mgr. Horáček Petr, Bc. Kysela Zdeněk ml., Hájek Zdeněk, Prachař Leoš, Rychtařík
Petr, Bc. Mrázek Roman, Ing. Bc. Gorošová Zuzana, Bc.Nováková Galina, Bc.
Chourová Hedvika, Johanová Ivana, Mgr. Langová Janka, Mgr.et Mgr. Trávníčková
Miroslava, Mgr.Vavřinová Jana, Mgr. Mrázek Aleš, Mgr. Blažek Jan, Mgr. Tesařová
Renata,Voříšek František, Šulcová Jaroslava
e) učitelé odborného výcviku:
Máslová Bohumila, Buchtel Jaroslav, Bc. Nováková Galina, Olexová Jana, Zárubová Pavlína,
Voříšek František, Bc. Háněl Miroslav, Slonek Petr, Hájek Zdeněk, Prachař Leoš, Ing.Honzík
Bohumil, Pitrová Eva, Mgr. Et. Mgr. Trávničková Miroslava, Kysela Zdeněk st., Rychtařík Petr,
Morávek Jan, Bc. Mrázek Roman, Podaný Ondřej, Bačkovský Michal, Bc. Chourová Hedvika,
Chmelíková Helena, Johanová Ivana, Mgr. Langová Janka, Nepivodová Naděžda, Šulcová
Jaroslava, Valentová Jitka, Bc.Jánová Jana, Řeháková Jana, Mgr.Vavřinová Jana, Mgr. Tesařová
Renata, Vostřel Milan, Bc. Brančová Jana

d) vychovatelé:
Čečetková Jaroslava, Lustigová Renata, Zuntová Naděžda, Bc. Marelová Hana, Wiesnerová
Soňa, Rejmanová Jolana, Bc. Tomanová Libuše, Nedbalová Dana
f) nepedagogičtí pracovníci:
Balousová Věra, Bc.Brančová Jana, Yonová Marie, Pitrová Věra, Daněk Stanislav, Čáslavská
Alena, Růtová Jitka, Zemanová Ludmila, Smetáková Martina, Štěpánková Hana, Petrasová
Šárka, Ing. Piterka Tomáš, Kozel Josef, Smejkalová Lenka, Ing. Pitra Ivan, Bc.Habartová Lenka

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Průběh přijímacího řízení ve všech kolech souhrnně podle učebních oborů:
Celkový počet přihlášek ve všech kolech
CELKEM nastoupilo v rámci přijímacího řízení

158 žáků
108 žáků

Kód oboru

Název oboru

Přijatí/nastoupili žáci

23-51-E/01
33-57-E/01
29-51-E/02
29-54-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
41-52-E/01
41-55-E/01
66-51-E/01
65-51-E/01
23-51-E/01
75-41-E/01

Zámečník
Dřevař
Pekař
Cukrář
Módní dekoratérka
Truhlář
Tesař
Zedník
Chovatel zvířat
Aranžér květin
Zahradník
Opravář
Prodavač
Kuchař
Autoopravář
Pečovatelka

12 / 10
6/3
12 / 8
16 / 10
11 / 6
13 / 11
6/1
12 / 7
7/3
8/7
6/6
13 / 8
6/2
13 / 11
11 / 10
6/5

V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP A
PODLE
POSKYTOVANÉHO
STUPNĚ
VZDÉLÁVÁNÍ
VČETNĚ
VÝSLEDKŮ
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Absence žáků za školu 2014-15:
Zameškané hodiny
celkem
z toho neomluvených

Celkem
60361
4246

Na žáka
251,5
17,69

Přehled prospěchu žáků za školu:
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

22
165
21
0

Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, vykonali opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním
termínu v měsíci srpnu nebo podali žádost o opakování ročníku.

Výsledky závěrečných zkoušek:
Zkoušku konalo Prosp. s vyzn.
49
7
denní studium

Prospěli
35

Neprospěli
7

Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, vykonali opravnou zkoušku nebo zkoušku v náhradním
termínu a budou vykonávat závěrečnou zkoušku v měsíci září.

ŽÁCI VYCHÁZEJÍCÍCH ROČNÍKŮ
(CELKEM 87)
NEÚSPĚŠNÍ
1; 1%

ÚSPĚŠNÍ
86; 99%

Průzkum trhu práce pro školní rok 2014-2015
Účelem šetření bylo získání informací od našich absolventů o jejich uplatnění na trhu práce či o
jejich dalším vzdělávání. Z celkového počtu osmdesáti šesti oslovených žáků se šetření zúčastnilo
sedmdesát osm respondentů, u zbývajících osmi se nepodařilo vyplněný dotazník získat zpět.
V současné době dvacet dva z oslovených respondentů studuje v dalším učebním oboru, všichni na OU
Chroustovice. Celkem třicet osm v současné době pracuje, přičemž dvacet jedna z nich v oboru, ve
kterém se na OU a vyučili. Dalších osmnáct žáků z výše zmíněných sedmdesáti osmi je v současné době
bez zaměstnání. Oproti minulému roku došlo k výraznému zvýšení zaměstnanosti a zároveň i ke zvýšení
počtu zaměstnaných v oboru, který na OU vystudovali a k mírnému snížení nezaměstnaných.
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 sedmdesáti osmi nebyl se studiem na
naší škole nespokojen, neutrální postoj zaujímá devět žáků a pozitivní postoj ke studiu a k jeho průběhu
má čtyřicet sedm žáků.
Do celkového vyhodnocení dat bylo zahrnuto i uplatnění bývalých absolventů z jednotlivých úseků
OU Chroustovice. Z dat vyplývá, že uplatnitelnost je proti minulému školnímu roku mnohem
vyrovnanější. Nejvíce žáků, kteří se rozhodli ve studiu pokračovat, je stejně jako v loňském roce z úseku
zahrady, kdy z celkového počtu osmnácti absolventů celých osm dále studuje.
S úrovní i s návratností dotazníků, která se pohybuje již několikátým rokem nad devadesáti
procenty, jsme spokojeni. Osvědčil se model sběru dat přes bývalé třídní učitele.

Výsledky průzkumu uplatnění žáků OU Chroustovice na trhu práce.
Bylo provedeno šetření s cílem získat informace od našich bývalých žáků o jejich uplatnění na trhu
práce, či jejich dalším vzdělávání.
Z celkového počtu 86 oslovených žáků se šetření zúčastnilo 78.
V současné době 22 z oslovených respondentů studuje v dalším učebním oboru, 38 pracuje, přičemž 21
z nich v oboru, ve kterém se na OU vyučili.
Dalších 18 žáků je bez zaměstnání.
Průzkum vypracovali: Mgr. Josef Dvořák (výchovný poradce) a kolektiv třídních učitelů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBLASTI TRHU PRÁCE
A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
(CELKOVÝ POČET RESPONDENTŮ 78)

STUDUJÍCÍ
22; 28%
NEPRACUJÍCÍ
18; 23%

PRACUJÍCÍ
38; 49%

OTÁZKA Č. 2 PRACUJEŠ V OBORU, KTERÝ SI U
NÁS VYSTUDOVAL ?
(MUŽI)

NE
6; 33%
ANO
12 67%

OTÁZKA Č. 2 PRACUJEŠ V OBORU, KTERÝ SI U
NÁS VYSTUDOVALA ?
(ŽENY)

NE
11; 55%

ANO
9; 45%

OTÁZKA Č. 6 JAK HODNOTÍŠ SVÉ STUDIUM NA NAŠÍ
ŠKOLE S ODSTUPEM ČASU ? (MUŽI)
NEGATIVNĚ 0;
0%
NEUTRÁLNĚ 4;
14%

POZITIVNĚ
24; 86%

OTÁZKA Č. 6 JAK HODNOTÍŠ SVÉ STUDIUM NA
NAŠÍ ŠKOLE S ODSTUPEM ČASU ? (ŽENY)
NEGATIVNĚ
0; 0%
NEUTRÁLNĚ 5;
18%

POZITIVNĚ
23; 82%

VI.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Působení v rámci prevence rizikových projevů chování ve školním roce 2014-15 bylo
realizováno v rámci stanovené školní strategie – Minimálního preventivního programu. Cíle, které se
podařilo naplnit pouze částečně nebo nepodařilo zcela naplnit očekávaným způsobem, budou
transformovány do preventivní strategie dalšího školního roku. Předcházení některým mimořádným
skutečnostem, které se objevily ve výchovně vzdělávacím procesu školního roku 2014-15 budou
metodicky řešeny v Minimálním preventivním programu pro rok 2014-15.
Škola řeší stále se opakující rizikové projevy chování (kouření, nízká motivovanost ke studiu
spojená s pasívním využitím volného času, záškoláctví atd.). Činnost výchovného poradce je
orientována především na oblast prevence a řešení záškoláctví, nevhodného chování a sociálních vztahů
ve třídách formou přímé práce s třídními kolektivy a monitorováním třídního klimatu.
Intenzívní spolupráce s metodikem prevence, výchovnou komisí školy, třídními učiteli i
ostatními pedagogy je vzhledem k typu naší školy a integraci žáků s různorodými problémy nezbytná.
Důležitá je nejen prevence primární ale nutně i její další fáze.
Minimální preventivní program pro rok 2014-15 řešil preventivní činnosti v době teoretické
výuky i odborného výcviku a jeho cílem byla koordinace všech faktorů působících na chování žáků,
spolupráce s rodiči, odbornou veřejností a dalšími organizacemi.
V krizovém plánu školy byly řešeny situace v případě nepovoleného užívání tabákových
výrobků ve škole, konzumace omamných a psychotropních látek, konzumace alkoholu, šikany,
záškoláctví a krádeží ve škole. Tento dokument přesně vymezoval způsoby orientační diagnostiky nebo
zjišťování přestupku, postupy návazných řešení situace včetně spolupráce s policií, obcí nebo
zdravotnickým zařízením.
V rámci učebních osnov byla realizována primární prevence především v předmětech Tělesná
výchova a Občanská výchova. Se záměrem prevence rizikových projevů chování byly organizovány dva
zážitkové kurzy : cykloturistický kurz „Svratouch“ a turisticko-adaptační kurz „Zdobnice“, vzdělávací
pásma pro žáky jednotlivých ročníků s tématy netolismu, tabákové závislosti, poruchy příjmu potravy,
sexuálně rizikového chování a AIDS (vše ACET-Mgr. Krampota). V následujících několika
obrazových materiálech ze školní diagnostiky metodika prevence ilustruji situaci v naší škole:
Kázeňský problém u respondentů - kuřáků ve škole kvůli kouření během návštěvy školy

třetina z žáků – kuřáků - 1 ze 3 měl ve škole kvůli kouření potíže-byl kázeňsky potrestán

Nejčastější oblasti školní problematiky z pohledu učitelů:
přístup rodičů
užívání alkoholu
přestupky, trestná činnost (krádeže,…)
užívání návykové látky, drogy
lži, podvody
šikana
záškoláctví, absence
vandalismus
neplnění školních povinností (neúcta k pedagogům)
agresivita
kouření
hrubé a vulgární chování

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2014/2015
Sociometrické měření týkající se klimatu ve třídě
Stejně jako v předešlých letech proběhlo v jednotlivých třídách sociometrické měření ke zjištění klimatu
ve třídě. Toto sociometrické měření se osvědčilo již v předešlých letech a nejinak tomu bylo i letos.
Závěry ze šetření byly často využívány při konzultacích s třídními učiteli, zákonnými zástupci, při
řešení vztahových problémů v jednotlivých kolektivech či jako podklad pro výchovnou komisi.
Přehled uplatnění absolventů na trhu práce
Přehled uplatnění našich žáků na trhu práce bylo provedeno na přelomu prvního a druhého pololetí
školního roku dotazníkovou formou. Jsem spokojen s celkovou úrovní tohoto šetření. Návratnost byla
velmi vysoká. Vyhodnocení jednotlivých otázek je velmi zajímavé. Ke grafickému vyobrazení byly
přidány stejně jako v minulém školním roce ještě grafy za jednotlivé úseky. Výsledky bude možné
dohledat na našich internetových stránkách a zároveň budou vyvěšeny na nástěnce. Z výzkumu vyplívá,
že drtivá většina našich bývalých absolventů je s úrovní i kvalitou výuky na OU Chroustovice
spokojena a zároveň jsou dostatečně vybaveni pro svoji práci. Stává se již trendem, že stále větší počet
našich absolventů studuje další obor a to především na našem učilišti. Nejinak tomu je i letošním
školním roce.
Přednáška o vstupu na trh práce a o dalších možnostech po úspěšném absolvování učiliště.
Dne 27.5.2015 proběhlo již pátým rokem pásmo týkající se vstupu na trh práce. Besedu uspořádal
RYTMUS Chrudim, se kterým máme úzkou spolupráci. S úrovní besedy jsem spokojen. Důkazem
kvality besedy byly dotazy na danou problematiku. Žákům se dostalo podrobných informací o trhu
práce, možnostech, kde práci hledat případně o různých sociálních a nárokových dávkách při vstupu na
pracovní trh.
Řešení studijních a výchovných problémů
Studijní problémy našich žáků byly řešeny v rámci výchovných komisí či individuálně při domluvených
konzultacích. Stěžejní pro práci výchovného poradce byly osobní konzultace s žáky, učiteli, případně se
zákonnými zástupci. Co se týká výchovných problémů, je tu patrný určitý pokles případů. Důvodem je
pravděpodobně menší počet žáků OU v tomto školním roce. Všechny případy byly řešeny v rámci
výchovných komisí a k jednotlivým případům bylo přistupováno individuálně s ohledem na profil
jednotlivých žáků a jejich případných handicapů.
Stejně jako v minulém školním roce, je i v tomto roce součástí administrativní práce i ucelený přehled
pracovní činnosti výchovného poradce v tabulce nazvané případové činnost, která je kdykoliv přístupná
vedení školy, případně jakémukoliv zaměstnanci školy.
Závěr
Ve své práci se snažím uplatnit poznatky ze studia výchovného poradenství a skloubit je s podmínkami
školy a celkovou koncepcí školy. Jako velmi přínosné beru zavedení směrnice pro ukládání a
administrativu kázeňských opatření. Prosím touto cestou i vedení školy o případné podněty z jejich
strany ke sladění požadavků ze strany vedení školy a legislativy související s prací výchovného poradce.

VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Typ školení, kurzu, semináře
Profesní společenství autoškol ČR
Mzdové předpisy
Účetnictví
Seminář CCV – Školní prostředí, autorita a kázeň
Mzdové předpisy
Školení řidičů
Inovace ve Škoda auto – odborný vzdělávací seminář
Mzdové předpisy
Nová technografová nařízení
Metodika prevence a výchovný poradce
Dietní stravování a alergeny
Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
Spisová služba
Cestovní náhrady
Obsluha motorových pil
Zdravé stravování
Seminář koordinátorů environmentální výchovy Pardubického kraje
Hygienické minimum
Nečekané situace ve školním prostředí a jejich řešení
Moderní jídelna
Hygiena potravin
Metodické školení – Erasmus plus – Mládež v akci – K1
Školení obsluhy dřevoobráběcích strojů
Školení obsluhy stavebních strojů a zařízení
Kurzy svařování v rámci OPVK
Seminář v rámci metodiky OPVK
Ovládání a obsluha virtuálního svařování – vzdělávací seminář
Ovládání a obsluha zařízení autoservisu – vzdělávací seminář
Metodický kabinet odb. předmětů – diagnostická zařízení autoservisu
Konference k novelizaci zákonů – doprava na pozemních komunikacích
Profesní školení pro dopravce a autoškoly
Profesní školení pro řidiče skupiny C,CE,D,DE
Konference k OPVK
Školení řidičů referentských vozidel

Počet účastníků
1
1
1
45
1
1
2
1
1
1
2
5
1
1
4
2
1
9
9
1
4
2
6
1
5
1
5
4
5
1
1
1
1
24

VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Základní aktivity v rámci celé školy
Prezentace na webových stránkách:
- stredniskoly.eu,
- scio.cz,
- stredniskoly.cz,
- chroustovice.cz,
- pardubickykraj.cz,
- klickevzdelani.cz,
- skoly.vzdelavani.cz,
- chroustovice.cz.
Prezentace v tisku:
- Atlas školství - Pardubický kraj 2014/2015,
- Příloha Vzdělávání - Deníky ČR - východní Čechy,
- Extra vydání Deníku,
- Floristika,
- Zemědělec.
Prezentace v médiích
- Český rozhlas Pardubice,
- HITRÁDIO MAGIC
Prezentace na veřejnosti:
- Přehlídka středních škol - Chrudim,
- Přehlídka středních škol - Česká Třebová,
- Přehlídka středních škol – Svitavy,
- Přehlídka středních škol - Pardubice,
- Přehlídka středních škol – Havlíčkův Brod,
- Přehlídka středních škol – Žďár nad Sázavou,
- Přehlídka středních škol - Hradec Králové,
- Přehlídka odborných učilišť – Pardubice,
- XVII. školská výstava OU a PrŠ východočeského regionu - Pardubice,
- Dny otevřených dveří- Chroustovice,
- Adventní trhy – Chroustovice,
- Adventní koncert – Chroustovice,
- Reprezentativní ples školy- Chroustovice,
- Projektové dny určené pro žáky vycházejících ročníků speciálních ZŠ,
- Projektové dny - Skuteč,
- Chceme žít s vámi - koncert nadace Nova,
- celostátní akce „Naše pole“,
- dožínky na zámku v Pardubicích,
- velikonoce na zámku v Pardubicích.
Přehled o kulturních, poznávacích a vzdělávacích akcích pro žáky (název akce,
náplň akce):
- pro žáky vycházejících ročníků se uskutečnila beseda na téma „Jak se
vyznat na trhu práce“ - připravila agentura Rytmus Chrudim,
- pro žáky 1. a 2. ročníků se uskutečnila beseda na téma „Prevence patologických
jevů“ – připravil Mgr. František Krampota.

Oborové soutěže žáků (v rámci učiliště)
obor
Cukrář
Cukrář
Cukrář
Pekař
Kuchař
Kuchař
Módní dekoratérka
Módní dekoratérka
Prodavač
Zahradník
Aranžér květin
Zahradník
Aranžér květin
Aranžér květin

ročník
2.
3.
1.
1.,2.
2.,3.
1.
1.
2.
1.,3.

datum
11.2.2015
11.2.2015
18.3. 2015
18.3. 2015
6.5.2014
13.5.2014
15.6.2015
28.5. 2015
19.1.2015
8.6.2015

3.

Aranžér květin

vítěz
Adámková
Hemelíková
Ilichová
Kopecká
Petik
Darsa
Skalická
Hlaváčková
Kóra
neuvedeno

8.6.2015

téma
Valent. srdce z perníku
Valentýnský dort
Perníkové velik. vajíčko
Koláčová fantazie
Slavnostní menu
Palačinky na mnoho zp.
Dekorační polštář
Malování na trička
Dárkové balení
Poznávání letniček a
okrasných keřů
Poznávání bylinek

září 2014

Podzimní aranžmá

neuvedeno

březen
2015

Velikonoční aranžmá

neuvedeno

Vrátil

organizátor
Uličná
Johanová
Valentová
Šulcová
Chourová
Langová
Tesařová
Tesařová
Pitrová
Gorošová
Máslová
Řeháková
Zárubová
Máslová
Gorošová
Máslová

Oborové soutěže žáků (mimo učiliště, mezinárodní apod.)
obor

ročník datum

téma

umístění

Cukrář, Kuchař

2.,3.

Cukrář
Kuchař

1.
2.

2. kuchaři
1. cukráři
2.
neuvedeno

Zedník

3.

4.

Mrázek R.

Truhlář
Prodavač

3.
1., 2.

Středomořská kuchyně Krakow
Kouzelné léto-Kroměříž
Zenčata a zelené věci Gastroslavnost Litomyšl
Řemeslo/Skill
Vysoké Mýto
Nechodím sem zbytečně
Cvrčovický košík

Organizující
učitel
Chourová
Johanová
Valentová
Chmelíková

18.-19.3.
2015
14.5. 2015
23.5.2014
23.-24.9.
2014
1.4. 2015
9.4. 2015

Aranžér květin

28.1.2015

Aranžér květin

29.4.2015

4. a 9.
Rychtařík
1. - dárkové Pitrová
balení
„Ne“tradiční karafiát - 1. a 3.
Máslová
Plzeň
Gorošová
Cvrčovická kopretina – 1. a 3
Máslová
srdíčko, obrázek
Gorošová

Exkurze a další vzdělávací akce pro žáky
obor
datum
místo

Stručný popis

Organizátoři
z úseku
Uličná,
Johanová
Šulcová
Valentová

Cukrář

25.3.2015

Ráby

Muzeum perníku-prohlídka

Cukrář, Pekař

9.4.2015

Hradec
Králové

Výstava GASTRO

Módní dekoratérka

21.10. 2014

Módní dekoratérka

10.3. 2015

Praha,Barrandov Krejčovské dílny filmových Tesařová
ateliérů
Arca Chrast
Prohlídka šicí dílny
Jánová
Tesařová

Prodavač

20.10.2014 Skuteč

Výstava“Koloniál
pana Horáčková
Bajzy“- řemesla a trhy

Prodavač

27.4. 2015

IKEA Praha

Formy
prodeje
dekorací

Pečovatelka

5.11. 2014

Brno

Výstava lidských
anatomie

bytových Horáčková
Pitrová

těl

- Trávníčková

Zedník
Zedník
Truhlář, Tesař
Zahradník
Aranžér květin
Zahradník
Aranžér květin
Zahradník
Zahradník,
Chovatel zvířat
Opravář
Zámečník

březen
2015
2014/2015
2014/2015
Prosinec
2014
23.4.2015

Grafenwöhr
Německo
Chroustovice
Chroustovice
Litomyšl

Lešenářský kurz
Kurz obsluhy motorové pily
Vánoční výstava

Mrázek R.
Kysela ml.
Mrázek R.
Kysela ml.
Máslová

Olomouc

Flora Olomouc - jaro

Gorošová

25.6. 2015
2014/2015

Vinary
Chroustovice

Šlechtění a udržování odrůd
Kroužek práce s křovinořezem

Řeháková
Řeháková

26.11.2014

Brno

Zámečník

20.-26.10.
2014
15.10. 2014

Opravář

9.6. 2015

Zámečník, Opravář

2013/2014

- Výměnná praxe žáků

Zemědělská technika AGRO – Hájek, Slonek,
muzeum historie značky Zetor Prachař,
Horáček
Odborné učiliště Výměnná praxe žáků
Háněl
Prešov
Slévárna
a Odborná exkurze do provozu Horáček
modelárna
slévárny v rámci odborného Honzík
Nové Ralsko
výcviku
Nabočany
Odborná exkurze na celostátní Háněl
přehlídce „Naše pole“ –
prezentace
zemědělské
techniky
Chroustovice
Kroužek svařování
Voříšek

Inovace ve výuce
Datum zavedení

Popis inovace

Květen 2015

Truhlář – nákup strojů a vybavení – CNC router, Kysela ml.
srovnávací frézka, tloušťkovací frézka, formátovací
egalizační bruska, pásová pila, vyvážecí vlek,
peletovací linka, rekonstrukce sociálního zařízení
Zedník – nákup strojů a vybavení – vibrační pěch, Kysela ml.
haki lešení, vrátek, talířová míchačka, zakládací
souprava, linka na výrobu zámkové dlažby,
rekonstrukce dílny a sociálního zařízení

Květen 2015

Březen, duben 2015 Aranžér květin – modernizace sociálního zařízení,
výstavba automatizovaného skleníku, rekonstrukce
střechy, půdy a skladovacích prostor
Březen, duben 2015 Chovatel zvířat – výstavba salaše, ustájení, nákup lisu na
seno, vybavení drobnou zemědělskou technikou, vařák na
vaření vosku, sběrací vůz na seno
Březen, duben 2015 Zahradník – nákup drobné zemědělské techniky
2014/2015
Opravář, Zámečník, Autoopravář – dokončení
rekonstrukce a výstavby učeben Odborného výcviku,
vybavení dílen novou moderní technikou, odborné
zpracování pracovních postupů pro vybrané činnosti
v rámci Odborného výcviku

autor

Řeháková
Řeháková
Řeháková
Učitelé
KOVO

úseku

Práce v rámci odborného výcviku na zajištění provozu a oprav školy
Charakteristika činnosti
KUCH, PEK, CUK - zajištění celodenního stravování pro celou školu,
výrobky pro školní bufet, výroba zakázek a zajištění stravování při
akcích školy
PROD - po celý školní rok zabezpečují chod školního bufetu.
PEČ - praní prádla pro ostatní úseky školy, obsluha v jídelně a podíl na
úklidu školy
DEK- oprava ložního prádla internátu, drobné opravy pro úseky
ZAH, ARAN - Údržba zeleně v parku, v sadu.
Zajištění zeleniny a ovoce pro kuchyň a prodejnu.
Výzdoba vnitřních prostor zámku k různým příležitostem (konference.,
koncert, zkoušky).
Prodej výrobků a výpěstků v prodejně.
Zajištění provozu a sklizně o prázdninách.
Péče o zeleň v interiéru zámku.
Moštování ovoce pro školní bufet.
Zajištění zakázek na floristické výrobky pro veřejnost (svatební a
smuteční vazba, výzdoby interiérů, sezónní aranžmá apod.)
CHOV - Chov hospodářských zvířat a jejich prodej.
Zajištění provozu a krmení zvířat o víkendech a prázdninách.
Chov včel a prodej medu.
ZAM – stavebně zámečnické práce v areálu školy – údržba, výroba,
obrábění, svařování.
AUTO – servisní práce na vozovém parku učiliště.
OPR – servisní práce na zemědělské technice školy, pomoc při sklizni
brambor v ZD Jenišovice v září 2014.
ZED – rekonstrukce prostor pro linku na zámkovou dlažbu
TES, DŘEV – pořez kulatiny – řezivo pro realizaci dřevěných staveb
v areálu školy, přerovnání skladu řeziva
TES, TR, DŘEV – výroba přístřešku pro peletovací linku
TR , TES – celková modernizace učeben Odborného výcviku, opravy a
údržba školního zařízení
TES, TR, DŘEV, ZED – spolupráce na rekonstrukcích objektů ostatních
úseků, opravy a údržba zařízení školy
TR – výroba hraček a upomínkových předmětů pro prodej a propagaci
školy
Další prezentační, náborové a projektové akce
obor
datum
místo
Všechny
školy
Kuchař

Kuchař

obory 21.-22.9.
2014
7..-8.11.2014

26.-27.9.
2014

Název, obsah

Zámek
Pardubice
Chroustovice

Dožínky

Chroustovice

MČR horská kola
Strava a ubytování

MČR ve fotbale
Strava a ubytování

Jméno učitele
Učitelé OV Gastro
Pitrová, Zemanová
Trávníčková
Vavřinová
Tesařová, Jánová

Buchtel
Smetáková, Máslová
Učitelé OV ARAN
Balousová, Řeháková
Smetáková, Řeháková
Olexová

Hájková, Buchtel
Smetáková
Buchtel
Voříšek
Prachař
Hájek, Slonek
Mrázek R., Morávek
Rychtařík, Podaný
Morávek
Kysela st., Podaný,
Vostřel, Rychtařík
Mrázek R.,
Rychtařík

Podaný,

Morávek, Kysela st.,
Rychtařík, Mrázek R.
Organizátoři z
učiliště
Vedení + vedoucí
úseků
Nepivodová,
Chourová
Bačkovský,
Vrátilová
Tomanová
Vrátilová, Uličná,
Bačkovský,
Langová

Kuchař,
Pekař

Cukrář, 21.10. 2014

Technické
přírodovědné
obory školy

Dříteč
–
konference
projektu
OPVK PaTV
Dříteč
–
konference
OPVK PaTV

Zajištění rautu na akci

12.11. 2014
28.1. 2015
26.11. 2013

Chroustovice
SpZŠ Skuteč

DOD I.
DOD II.
Raut pro konferenci

28.11. 2014

Chroustovice

Adventní trhy

10.12. 2014

Chroustovice

a 21.10. 2014

Všechny obory
školy
Kuchař, Cukrář,
Pekař
Všechny obory
školy
Úsek Gastro

Úsek Gastro

Prezentace
oborů na Vedoucí úseků
krajské konferenci k
projektu OPVK PaTV

Vedení + vedoucí
úseků
Úsek Gastro

Vedení + vedoucí
úseků
Raut
na
adventní Nepivodová
+
koncert
ostatní učitelé
Školní ples
Vedení + vedoucí
úseků
Konference
Nepivodová
+
mezinárodního projektu ostatní učitelé

Všechny obory 27.2. 2015
školy
Kuchař, Cukrář, 4.3. 2015
Pekař

Chroustovice

Úsek Gastro

Chroustovice

Svatba (DČ) I
Svatba (DČ) II

Pardubice

Velikonoce
Pardubickém zámku
Mezinárodní
setkání
v rámci projektu „Učíme
se z tradice“ zajištění
stravování
MĆR ve fotbale
Strava a ubytování
Akce „Naše pole“
Starva,
ubytování,
pořadatelská pomoc
Odborné besedy:
Alsheimerova choroba
Světový den diabetu
Den mléka + výstava
Mezinárodní den invalidů
Humanitární sbírka Fond
Sidus
Módné přehlídka

Všechny
školy

13.6. 2015
20.6.2015

obory 29.-30.3. 2014

Chroustovice

V4D – stravování

Kuchař

15.5. 2015

Chroustovice

Kuchař, Cukrář

7.- 8.5. 2015

Chroustovice

Všechny
školy

obory 8.-10.6. 2015

Pečovatelka

Nabočany
Chroustovice

Pečovatelka

22.9. 2014
14.11.2014
16.10. 2014
19.3. 2014
12.2. 2015

Módní dekoratérka

20.5. 2015

Zámečník, Kuchař,
Cukrář,
Truhlář,
Aranžér
květin,
Zahradník,
Pečovatelka,
Módní dekoratérka
Zahradník, Aranžér
květin
Zahradník, Aranžér
květin

13.-17.10.
2014

28.9. 2014
29.11. 2014

Chroustovice
Odborné
učiliště
Cvrčovice
Chroustovice

Opatovice
Pohřebačka
Moravany

Celý úsek
Nepivodová
+Chourová
na Vedení + vedoucí
úseků
Vedoucí úseku +
učitelé
oboru
Kuchař
Učitelé
oboru
Kuchař, Tomanová

Vedení + vedoucí
úseků
Trávníčková
Trávníčková
Vavřinová
Trávníčková
Trávníčková
Jánová, Tesařová

Projektové dny pro SpZŠ Vedení
školy,
Svitavy v dílnách OU vedoucí úseků a
Chroustovice
učitelé OV

Pohřebačský jarmark – Gorošová
prodej výrobků žáků
Seniorcentrum – prodej Řeháková
adventních vazeb

Zahradník, Aranžér
květin
Zahradník, Aranžér
květin,
Zahradník, Aranžér
květin
Chovatel zvířat
Zahradník, Aranžér
květin
Chovatel zvířat
Aranžér květin

28.3. 2014

Aranžér květin

27.2. 2014

23.3. 2015
září. 2014
Listopad 2014
10.12. 2014

Zahradník, Aranžér 21.4.2015
květin
22.4. 2015
Chovatel zvířat
Aranžér květin
9.6. 2014

Moravany

Seniorcentrum – prodej
velikonočních vazeb
Mirea
Prodej
výpěstků
a
Nemošice
výrobků
Rosice, Dolní Prodej
výrobků
a
Roveň
prezentace
školy
na
výstavách
Předhradí
Předvánoční trhy – prodej
výrobků a prezentace
školy
Chroustovice
Výstava
luxusníxh
aranžérských
prací
v rámci
Adventního
koncertu
Chroustovice
Výzdoba sálu a dalších
prostor pro ples školy
Vysoké Mýto
Den Země – prodej
Chrudim
výrobků a prezentace
školy
Pardubice
– Realizace výstavy čertů
hotel Labe
v rámci soutěže ZŠ

Řeháková
Pitrová V.
Buchtel, Hájková
Buchtel
Gorošová,
Olexová,Máslová,
Zárubová
Řeháková
Buchtel, Pitrová
Gorošová,
Máslová,

Aktivity a akce Internátu
Výlet na kolech – Chroustovice, Chrast, Rosice 2014.
Počasí se vydařilo a tak plánovaný výlet na kolech, konaný 21.10.2014, se mohl uskutečnit. Na akci
vyrazily společně 2 skupiny vychovatelek Tomanové a Zuntové. Velký dík patří učiteli Aleši Mrázkovi,
který vypomohl s dozorem a proto se mohli výletu zúčastnit i žáci s handicapem, sice jen autem, ale
také oni mohli využít krásného počasí a získat nové poznatky a zážitky. Řízení vozidla zajistila vedoucí
vychovatelka Libuše Tomanová. Cílem výletu byla rozhledna v Chrasti (bývalý vodojem) s výhledem
na okolí a Chrašický rybník, druhou zastávkou bylo muzeum a vernisáž umění v Rosicích.
Jsme přesvědčeni, že se nám výlet vydařil a i „morousové“, kterým se zpočátku do „terénu“ nechtělo,
nakonec nelitovali a užili si společného pěkného odpoledne.
Ktreativní soutěžní odpoledne 2014.
Dne 30.10 2014 jsme si odpoledne zpestřili celointernátní soutěží družstev v různých zajímavých
disciplínách. Počasí nám přálo a tak většina disciplín probíhala ve venkovním areálu učiliště. V 15:30
hodin jsme zahájili soutěže, rozmístili se na jednotlivá soutěžní stanoviště a pak už záleželo jen na
šikovnosti, přesnosti, postřehu a také troše štěstí soutěžících týmů.
Šikovné dokumentaristy Jessica Cibulová a Andrea Davidová sesbíraly střípky z celého zápolení na
několika fotografiích, které můžete shlédnout na našich webových stránkách.
Celkem se zápolilo v šesti disciplínách, jimiž byly: dribling, zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky,
hod na cíl, tanec s míčky a skládání obrazce.
Umístění:
1. místo - skupina paní vychovatelky Wiesnerové a Zuntové
2. místo - skupina paní vychovatelky Tomanové
3. místo - skupina paní vychovatelky Marelové
Kladem celého odpoledního zápolení byl zájem, dobrá nálada a snaha dosáhnout nejlepších výsledků ze
strany zúčastněných.
Skupinový výlet do vánoční atmosféry 2014.
16.12.2014 skupina vychovatelky Tomanové uskutečnila plánovaný výlet za vánoční atmosférou a
ke společnému ukončení kalendářního roku odlehčenou zábavnou formou.

Náš výlet jsme zahájili bowlingem v centru LUKA. Strávili jsme hodinku zápolení s koulemi v dobrém
rozmaru a v příjemné atmosféře. Lehce jsme se osvěžili (kofolou), těla rozhýbali a pak se vydali na
nákupy a prohlídku vánočně laděných Pardubic. Někteří z účastníků si dokoupili vánoční dárky pro
blízké, jiní potěšili nákupem sami sebe. Závěrem celé vydařené akce byla procházka od AFI paláce přes
Perštýnské náměstí (již ozdobené krásným vánočním stromem) na „Karlovinu“ a poté k vozidlu a pak
jsme nastoupili cestu zpět do Chroustovic. Návrat byl v 19:30, celá akce se obešla se bez komplikací a
problémů a s úsměvem na tváři všech zúčastněných. A abychom nezapomněli – soutěž v bowlingu
vyhrál Dan Motyčka, druhé místo obsadil Michal Slavík, třetí skončil Kamil Šustr a pomyslnou
„bramborovou“ medaili získala Jesika Cibulová.
Neobvyklá štafeta 2014.
V rámci aktivit internátu jsme si jedno čtvrteční prosincové odpoledne zpestřili malou soutěží v
neobvyklé štafetě, která spočívala v dovednosti manipulovat krabičkou od zápalek z nosu na nos
jednotlivých soutěžících. Úkol vypadal jednoduše, a někteří jej vyhodnotili jako „nereálný“ a „trapný“,
ale přesto se našlo několik odvážlivců, kteří se soutěže zúčastnili. Pravda, nebylo jich mnoho, jen 12,
kteří se rozdělili do tří družstev, ale konečného efektu bylo nakonec dosaženo – účastníci se pobavili,
přesvědčili, že šikovnost není doménou všech, protože úspěchu, a to hned napoprvé, dosáhlo pouze
jedno družstvo.
Sportovní a soutěžní čtvrtky.
Pravidelnou aktivitou volnočasového vyžití na internátě jsou sportovní a soutěžní čtvrtky. Ne jinak tomu
bylo 8. ledna, kdy se konala vědomostní soutěž „město, jméno, zvíře, věc“ a 22.ledna soutěž na
protažení těla „twister“. Obě soutěže se setkaly se zájmem a zaujetím pro hru a samozřejmě měly i své
vítěze, které potěšila sladká odměna.
Skákání přes švihadlo 2015.
15. ledna 2015 zorganizovala v rámci internátních aktivit paní vychovatelka Lustigová soutěž ve
skákání přes švihadlo. Zúčastnilo se jí 11 žáků. Styl přeskoku nebyl určen, limitem byl počet
bezchybných přeskoků. Výsledky byly vyhodnoceny na základě dvou soutěžních kol, kdy se počty
přeskoků jednotlivých závodníků těmto sečetly. První místo obsadil A. Tetřev s 247 bezchybnými
přeskoky, druhý skončil E. Brablík, který dosáhl 192 přeskoků a třetí skončil J. Páprčka, jemuž na
bronzovou příčku „stačilo“ 148 přeskoků. Mimo soutěž se tohoto klání zúčastnila i vedoucí
vychovatelka p. Tomanová, která dosáhla 196 přeskoků, což by jí v případě zapojení do závodu řadilo
na krásné druhé místo. Vítězům blahopřejeme ke krásným výsledkům a věříme, že v příštích soutěžích
bude účast podstatně hojnější.
Šestiboj dvojic 2015.
V týdnu před pololetními prázdninami jsme si zpestřili celotýdenní zaběhnutý režim internátní soutěží
dvojic v šesti disciplínách. Skladba disciplín jednotlivých stanovišť měla za cíl procvičit různé
dovednosti (postřeh -„rýžování zlata“ a přiřazování karetních dvojic, rychlost, obratnost a koordinace
pohybu – běh do schodů, slalom a „trakaře“, jemná motorika – „oblékání miminka“).
Druhý den jsme soutěž vyhodnotili a šesti dvojicím byly předány ceny a diplomy. Hodnocen byl
nejrychlejší čas daný součtem získaných časů v jednotlivých soutěžích. Dle ohlasu se akce vydařila a
všichni se jí zúčastnili s chutí a snahou uspět co nejlépe.
Nikdo není dokonalý 2015.
Tato zábavná soutěž se konala dne 31. března 2015 v zrcadlovém sále naší školy. Z každé výchovné
skupiny byli náhodným losem vybráni 3 zástupci, kteří vytvořili tým svého vychovatele. Soutěže se
zúčastnilo celkem 6 družstev, jejichž úkolem bylo zodpovědět 15 různých otázek. Této vědomostní
soutěže se aktivně zúčastnili i ostatní žáci, kteří se mimo soutěž mohli pokusit o získání ceny za správně
vyřešené přesmyčky.
Soutěž byla zpestřena promítáním fotografií z našich internátních akcí. Pro vás, kteří zavítáte na naše
stránky, jsme připravili několik fotografií ze soutěže.

Den Země 2015.
Duben je měsícem, v němž 22. den je dnem věnovaným Zemi. Tento svátek je ovlivněn původními Dny
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti - 21. března a oslavovaly příchod jara. V
moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidstvo na dopady ničení životního
prostředí. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu
na původ, víru či národnost.
V rámci tohoto svátku jsme všichni společně, vychovatelé a žáci ubytovaní na internátě, přiložili ruku
k dílu a v příjemném jarním slunném počasí se zhostili úkolu alespoň trochu napravit lidskou
bezohlednost a lhostejnost k přírodě, živočichům a k životnímu prostředí, které nás obklopuje. Někteří
z nás si vzali za cíl upravit venkovní prostory učiliště – vstupní areál, jiní vyrazili do okolí Chroustovic
sesbírat odpadky. Vyčistili jsme příkopy, lesní porost ve směru Městec, Holešovice, dále zadní cestu od
bažantnice a jedna skupinka pak malou „oázu klidu“- jednu z mnoha zátočin řeky Novohradky. Jak se
nám vedlo, a co se nám podařilo, můžete posoudit ze snímků pořízených při této prospěšné aktivitě.
Všem a zejména žákům, kteří se zapojili do této akce, patří poděkování.
Beseda o sokolnictví 2015.
Přednášející: Miroslava Křivská a Lubor Křivský – členové Klubu sokolníků Českomoravské
myslivecké jednoty.
Přednášku si přišlo vyslechnout celkem 50 žáků. Letos, vzhledem k tomu, že dravci sedí na vajíčkách,
neproběhly ukázky výcviku, ale pouze výklad spojený s předvedením opeřenců v klidu a
fotografováním.
Sokolníci seznámili žáky s historií, přínosem pro ochranu přírody a bezpečností letového provozu.
Z dravců přivezli rarocha velkého a káně Harrisovo, dále pak promítli ukázku ze své návštěvy ve
Sjednocených arabských emirátech.
Čarodějnice na zámku 2015.
I když pálení čarodějnic se koná poslední den v měsíci dubnu a provází je den volna v rámci květnových
oslav, my na internátě si je připomínáme o několik dní dříve. Tak tomu bylo i letos. Původní termín
28.4. 2015 jsme pro nepřízeň počasí posunuli na středu 29.4. 2015. Slunné, ale chladné počasí nám
připravilo krásné příjemné odpoledne, které jsme strávili sportovním vyžitím, opékáním špekáčků a
posezením u ohně. Starou čarodějnici přiletěly navštívit i mladé čarodějnice začátečnice, aby pro příští
rok nalákaly do svých řad nové adeptky. Jak se celá akce vydařila, můžete shlédnout na fotografiích,
které z větší části pořídila Andrea Dávidová.

Akce sportovního klubu INTEGRA
FLORBAL 2015 - Mistrovství ČR ČSMPS regionální turnaj juniorů a mužů
V úterý 3. března 2015 se 10 žáků naší školy účastnilo sportovní akce v Hostinném –městečku
v Podkrkonoší, kde se konalo regionální kolo turnaje ve florbale mužů a juniorů. Jelikož se jedná o
populární sport současnosti - nenechali jsme věc náhodě a pilně, cca půl roku, každý týden dvakrát
trénovali, abychom byli zdatným soupeřem týmům, které se turnaje zúčastní. Bohužel již před odjezdem
nás postihla ztráta důležitého hráče (nemoc kvalitního brankaře), a tudíž jsme museli „překopat“
týmovou soupisku. To se ukázalo skutečně jako klíčové a náš tým v důležitých okamžicích příliš
chyboval a gólově na to doplácel. Přesto jsme v kvalitní atmosféře turnaje bojovali, což nakonec
vyneslo našemu týmu nepopulární čtvrté místo (ze sedmi zúčastněných), v souboji o bronz jsme prohráli
až v prodloužení 4:5.
Kromě „bramborové“ medaile si přivážíme cenné zkušenosti a chuť na sobě pracovat, abychom příště
byli zase o kus lepší!
Hráčům děkuji za férové chování a sportovní výkony nejen při samotném turnaji, ale i za přístup
v přípravě, kdy pravidelně pilovali florbalový um.

Zpráva MČR ČSMPS ve futsalu mužů a juniorů 7. - 8. 2014
Ve dnech 7. – 8. listopadu se konalo premiérové Mistrovství České republiky ČSMPS ve futsalu mužů a
juniorů. Tento turnaj nahrazuje doposud realizované turnaje MČR ČSMPS v malé kopané (14x).
V líbivém a moderním prostředí sportovní haly v Moravanech změřilo síly hned 8 mužstev včetně
reprezentačního výběru. Veškeré služby (ubytování, stravu, dopravu) zajišťoval účastníkům osvědčený
a vstřícný partner - Odborné učiliště Chroustovice.
Organizátoři zvolili atraktivní skupinový model, kdy po odehrání zápasů základních skupin mohl i
doposud třetí tým umístěný ve skupině pomýšlet na sobotní zisk titulu mistra ČR. K vidění byly velice
pěkné sportovní výkony a dramatické zápasy, které potvrdily dynamiku a atraktivnost futsalu. Přidámeli i stabilitu prostředí (kvalita hrací plochy, zázemí, jednotné hlediště zvyšující atraktivitu počtem
diváků, neměnnost počasí), musíme logicky dojít k nadšeným závěrům, že se turnaj povedl ve všech
oblastech nad očekávání.
Celý dvoudenní turnaj se obešel bez jakýchkoli excesů v chování účastníků, bohužel tato kontaktní hra
(srážka s protihráčem, únava...) zapříčinila v několika případech i drobná zranění.
Organizátoři děkují účastníkům za příkladnou reprezentaci svých oddílů, sponzorům za přízeň, díky níž
neodjel žádný z účastníků „s prázdnou“ a těší se již na příští - druhý ročník.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MČR ČSMPS VE FUTSALU MUŽŮ A JUNIORŮ 2014
Konečné pořadí :
7. – 8. místo HK – JIRKOV 5:2
5. – 6. místo CHROUST. – ŽAMBERK 3:2
3. – 4. místo REPRE – HOSTINNÉ 1:2
1. – 2. místo PRAHA – LIBEREC 5:2
Individuální ocenění:
NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE : EREMIÁŠ ROBIN (IMPULS PRAHA)
NEJLEPŠÍ BRANKAŘ TURNAJE : ČERNÝ PAVEL (HANDISPORT LIBEREC)
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE : EREMIÁŠ ROBIN (IMPULS PRAHA)
Mistrovství ČR ČSMPS v mini kopané mužů a juniorů 7.5. - 8.5. 2015
Již po patnácté přijely do Chroustovic, krásného zámeckého prostředí areálu učiliště sportovní týmy
ČSMPS, aby svedly boje o titul Mistra České republiky v mini kopané, kategorie mužů a juniorů. Letos
poprvé upravené na minikopanou (= fotbal malých forem hrající se na ½ hřiště).
Turnaje se zúčastnilo 7 týmů z České republiky, které se utkaly spravedlivým herním systémem každý
s každým. Hned úvodní zápasy naznačili, že vynikající sportovní podmínky na hřištích v Chrasti, kam
se letošní ročník přesunul a zvolená forma sportování (minikopaná) nabídnou atraktivní, dynamické, na
góly bohatá utkání. Aby bylo známo jméno nového mistra ČR, muselo být sehráno 21 utkání ve dvou
hracích dnech.
K vidění bylo poměrně mnoho kvalitních individuálních výkonů, méně pak výkonů týmových. Tato
skutečnost potvrdila, že mini kopaná je dynamickou sportovní odnoží kopané, kde výsledek "dělá"
vyrovnaný kolektivní výkon, nikoliv pouhý výkon dobrého jednotlivce.
Titul mistra České republiky si vůbec poprvé v patnáctileté historii odváží tým ze severozápadu České
republiky – Olymp Jirkov (Ústecký kraj), který v turnaji ztratil pouhý jeden bod za remízu s rivalem
z Hostinného, který rovněž o jeden bod skončil druhý, protože zaváhal v turnaji s týmem z Hradce
Králové. Šťastný jirkovský tým si odváží titul zaslouženě, protože během turnaje předváděl kvalitní a
vyrovnané sportovní výkony.
Všichni účastníci turnaje si odvezli, tak jak je tomu v Chroustovicích zvykem, kromě sportovních
zážitků a medailí také sportovní ceny, za které patří dík organizátorům a především podpoře sponzorů.
Sympatickou atmosféru turnaje podtrhlo i pěkné – slunečné jarní počasí, kvalita sportovišť a zázemí,
které se podařilo organizátorům mistrovství zajistit. Nezbývá tedy, než těšit se - opět v roce 2016
nashledanou.

VÝSLEDKY MČR ČSMPS MINIKOPANÁ MUŽŮ A JUNIORŮ 2015
Konečné pořadí:
1. OLYMP JIRKOV 5. REPRE ČR
2. SOUHRA HOSTINNÉ 6. INTEGRA CHROUSTOVICE
3. INTEGRA HK 7. INTEGRA ŽAMBERK
4. HANDISPORT LIBEREC
Individuální ocenění:
NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE: BENDER RADEK (INTEGRA HK)
NEJLEPŠÍ BRANKAŘ TURNAJE: BLAŽEK JAN (SOUHRA HOSTINNÉ)
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE:
RYANT PAVEL (OLYMP JIRKOV)
Mistrovství České republiky v závodech horských kol zdravotně znevýhodněných sportovců
V obci Sruby nedaleko Chocně se 26.-27. září uskutečnil druhý ročník mistrovství České
republiky ČSMPS závodů na horských kolech. Závody organizovaly sportovní kluby Integra
Chroustovice ve spolupráci s SK Partou Litoměřicko. Parta Litoměřicko je dlouholetým organizátorem
MČR v cyklistice (koná se v Račicích), Integra Chroustovice organizuje MČR v kopané a futsalu a tak
ze spolupráce těchto dvou subjektů vznikla tato, dnes již snad tradiční sportovní akce, nad níž letos
přijala záštitu i náměstkyně hejtmana pardubického kraje Ing. Jana Pernicová.
K závodům nastoupilo celkem 61 závodníků v kategoriích žáci, žákyně, junioři+ muži a
juniorky+ženy. Rozdělením byly jednotlivé kategorie určeny pro žáky základních škol praktických,
odborných učilišť, základních škol speciálních a klienty ústavů sociální péče a další handicapované.
V pátek odpoledne za lehce deštivého počasí se uskutečnila téměř tříkilometrová časovka
jednotlivců, kde v první části převažovalo stoupání po asfaltu, potom jízda po lesní cestě. V sobotu
pokračovalo mistrovství již za asistence sluníčka závodem s hromadným startem na 5,4 km dlouhém
okruhu, který byl technicky velice náročný včetně stoupání a jednoho prudšího sjezdu. Jednotlivé
kategorie absolvovaly jeden okruh, pouze kategorie mužů A ho projela dvakrát s přidaným zhruba
stometrovým terénním úsekem plným kořenů. Reprezentanti pardubického kraje se rozhodně ve
startovním poli neztratili – v kraji perníku zůstavá z 42 rozdělených medailí pět. 2 zlaté - N. Purtíková
(Integra Chrudim, kategorie žákyň), 3 bronzové (2 T. Pelikánová, kategorie ženy A + 1 bronzová J.
Moucha, oba domácí Integra Chroustovice)
Při slavnostním vyhlášení byly nejlepším kromě medailí a diplomů předány i věcné ceny. Všichni
medailisté v jednotlivých závodech a kategoriích získali cyklistické vybavení, nebo sportovní potřeby.
Navíc úplně na závěr proběhla oblíbená „tombola“, ve které si všichni účastníci vylosovali další
odměnu, od různých drobností až po hodnotné ceny. Všechny tyto ceny byly zakoupeny ze
sponzorských darů, které se podařilo získat díky nadšení zmiňovaných organizátorů, vedení obce Sruby
a cyklistického oddílu J. Voleského z Chocně, který mj. pomáhal se stavbou trati i tech. zajištěním
závodů včetně servisu. Punc akci dodalo i krásné prostředí chroustovického barokního zámku, ve
kterém byli všichni účastníci MČR ubytováni-učiliště, které v něm běžně funguje zajišťovalo
účastníkům stravování.
Organizátoři ještě jednou děkují účastníkům za sympatickou prezentaci svých výkonů, ostatním za
spolupráci a přízeň. Nezbývá, než se těšit na další ročník, tedy na podzim 2015 nashledanou.

IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI.

X.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledky hospodaření:
Mzdové prostředky, odvody a FKSP
Platy
Platy úřad práce
Platy ostatní zdroje
Platy doplňková činnost
OON pro zaměstnance
OON doplňková činnost
OON OPVK
OON Erasmus
OON pro učně za produktivní činnost
Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP
Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP doplňková činnost

Skutečnost v Kč
k 30. 6. 2015
14 554 437,87
9 419 854,90
394 549,00
50 574,00
36 536,00
41 968,00
139 696,00
471 700,00
91 010,00
384 594,00
3 499 172,18
24 783,69

ONIV
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
Potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)
Ochranné pomůcky
Učebnice a školní potřeby
Knihy, učební pomůcky, předplatné
Dlouhodobý hmotný majetek (včetně kompenzačních pomůcek)
Nákup materiálu
PHM
Energie včetně stočného
Internet
Služby pošt a telekomunikací (bez internetu)
Služby peněžních ústavů vč. Pojištění
Nájmy tělocvičen a sportovišť
Nájemné ostatní (movitého majetku, plynových lahví, příležitostné apod.)
Služby školení a vzdělávání včetně cestovného
Ostatní služby (bez internetu)
Opravy a údržba nemovitého majetku (bez větší údržby)
Opravy movitého majetku
Odpisy
Daně a poplatky včetně daně z příjmů
Ostatní výdaje (vč. reprefondu)
Výdaje z ostatních účel.dotací (bez přímých výdajů a běžného provozu)
VÝDAJE CELKEM
Příjmy z produktivní práce učňů
Příjmy v DD a internátech
Příjmy ze školního stravování (potraviny)
Ostatní příjmy (vč. úroků)
NIV dotace ze státního rozpočtu (na přímé náklady)
NIV dotace od kraje celkem (na běžné provozní výdaje)
Ostatní účelové dotace
Převod z FO
Převod z RF
PŘÍJMY CELKEM
Hospodářský výsledek k 30. 6. 2015

5 890 312,35
45 443,00
1 281 343,71
23 858,18
25 239,32
37 901,00
83 683,69
887 129,00
143 437,78
1 119 101,41
0,00
25 003,00
20 948,00
18 460,00
200,00
47 260,00
491 062,71
172 289,00
104 076,00
676 168,00
4 550,00
169 079,70
514 792,03
20 444 750,22
1 101 499,00
181 300,00
832 741,00
1 181 194,59
12 671 595,00
2 652 000,00
1 642 628,91
0,00
0,00
20 262 958,50
- 181 791,72

Školní jídelna
Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování č. 258/2000 Sb., vyhláškou č 137/2004Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných,vyhláškou. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nově nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, které je nadřazeno našim národním předpisům.
Výše stravného :
Učni

Snídaně + svačina
Oběd
Večeře + svačina

platba

fin. norma

23,26,26,-

15,- + 8,26,19,- + 7,-

Zaměst. oběd

26,-

26,-

Cizí strávníci
Snídaně
Oběd
Večeře

32,59,52,-

23,26,26,-

režie

9,33,26,-

Vyúčtování stravného a ubytování :
Přeplatky byly vráceny 29.6. 2015 na účet předplatitele. Pokud byla strava a ubytování placeny
v hotovosti, byly přeplatky vráceny k 26.6. 2015. V případě 3. ročníků byly kontrolovány a
podepisovány výstupní listy, provedeno vyúčtování a vrácení peněz. Pokud nebyly přeplatky v případě
1. a 2. ročníků vyzvednuty, byly ponechány jako záloha na měsíc září.
Za školní rok 20014 - 2015 bylo vydáno :
snídaní
11 942 porcí + 188 projektové dny
obědů
33 667 porcí + 604 projektové dny
večeří
10 585 porcí + 188 projektové dny
Každý měsíc jsou prováděny uzávěrky hospodaření školní kuchyně (stravné, příjem a výdej peněz,
faktury, srážky ze mzdy, cizí strávníci, pohyb ve skladu potravin, bufet, doplňková činnost, projektové
dny, rozpis stravného a ubytování)
Dokumenty z uzávěrek hospodaření kuchyně jsou založeny u vedoucí ekonomického úseku Kamily
Téglové a pokladní Marie Yonové.
Do školní jídelny je dodávána zelenina a ovoce ze školní zahrady, což snižuje náklady na suroviny a
díky tomu může jídelna každý den podávat zeleninové saláty a ovoce, aniž by se cena stravy výrazně
zvyšovala.

Klub rodičů a přátel OU Chroustovice.
Předsedkyně: paní Eva Pitrová
Klub ve školním roce 2014/15 poskytl příspěvky na :
- ceny do odborných soutěží v OV a soutěží sportovních na internátě
- účast v povinných školních kurzech - 150 Kč na žáka
- občerstvení při ZZ
- vstupné na kulturní a sportovní akce
- pitný režim v jarních měsících
- věcné odměny pro nejlepší vycházející žáky
- účast žáků na odborných soutěžích mimo naše učiliště
- materiální zabezpečení zájmových kroužků na internátě
Pod záštitou Klubu byl uspořádán školní ples a stužkování žáků 3. ročníků.

XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Školní rok 2014/20115 byl opět bohatý na zahraniční aktivity našeho učiliště, které jsou samozřejmou
prezentací školy, zkvalitněním odborných praxí, ověřením si vlastních schopností v podmínkách
partnerských cizojazyčných škol a samozřejmě i o odpovídající zvýšenou popularizací.
Mezinárodní projekt Učíme se z tradice
V týdnu od 15. do 21. května byla naše škola hostitelem mezinárodního setkání mládeže, podpořeného
z evropského dotačního programu Erasmus + Mládež. Účastníky setkání bylo 36 mladých lidí z České
republiky, Polska a Švédska. Jednalo se o střední školy z Krakowa a Ronneby, se kterými naše škola
dlouhodobě spolupracuje.
Partnerské organizace se jednoznačně shodly na definici hlavního cíle, proč takový projekt realizovat.
Cílem projektu tak bylo především umožnit těmto mladým lidem získat prostřednictvím neformálního
vzdělávání nové zkušenosti, rozvinout dovednosti, schopnosti a znalosti, které přispívají k sociálnímu,
profesnímu a osobnímu růstu, včetně jazykové přípravy, a to vše s jasným cílem zvýšit do budoucna
jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Prioritou projektu bylo aktivní trávení volného času, kdy se mladí lidé z různých koutů Evropy
navzájem prostřednictvím tematických večerů a kreativních workshopů seznámili s tradicemi svých
zemí.
Při workshopech se naučili vyrábět ruční papír, batikovat a vytvořit loutku tematicky laděnou do
národních barev. Společné večery nám ukázaly, jaké tradice jsou dosud živé v zemích našich přátel
(oslava Svatojánské noci, upalovaní Mareny apod.), my jim na oplátku ukázali, jak vypadá tradiční
český masopust.
Po společně stráveném týdnu plném zážitků došlo na loučení. Nebylo to loučení veselé. Přátelé ze
Švédska plánují uspořádat v příštím roce podobný projekt v Ronneby, tak se již nyní těšíme na další
setkání.
Erasmus 2014-2015 – „Na praxi do Německa“
V rámci dlouhodobé spolupráce s partnerskou školou Berufsschule St.Michaels-Werk v bavorském
Grafenwöhru vykonají v termínu 6.-26.března 2015 na základě schváleného projektu a přidělené dotace
z finančních prostředků EU odbornou praxi naši žáci v oboru „Zednické práce“. Praxe se zúčastní 7
žáků s pedagogickým dozorem vedoucího – tlumočníka a učitele odborného výcviku. Jedná se v pořadí
o dvanáctou stáž za období spolupráce s našimi německými přáteli. Žáci budou zapojeni po celé období
do pracovního procesu v podmínkách odborné praxe ve školních dílnách i v praktickém provozu
(firmy), takže si budou moci v konkrétních podmínkách ověřit stupeň své připravenosti, případně získat
nové zkušenosti a dovednosti, které by měly vést ke zkvalitnění jejich znalostí a dovedností po ukončení
studia na našem učilišti a zapojení se do pracovního procesu. Po absolvování praxe získají nejen
„Certifikát“ o vykonané stáži, ale i dokument „Europass“, který jim může posloužit při získávání
pracovního místa v zemích EU. Součástí akce bude i jazyková animace provedená profesionální
tlumočnicí paní Kateřinou Fritscheovou (proběhne ve dnech 6.-8.března), během které by měli žáci
získat alespoň základní všeobecné a částečně i odborné znalosti v jazyce hostitelské země.
Odborná praxe v bavorském Grafenwöhru
Ve dnech 6.- 26.března 2015 se žáci naší školy oboru „Zedník“ zúčastnili odborné praxe v partnerské
škole Berufsschule St.Michaels-Werk Grafenwöhr ve Spolkové republice Německo. Akce proběhla na
základě zpracovaného a realizovaného projektu „Na praxi k sousedům“ v rámci programu „Erasmus“ a
vykonalo ji 7 žáků společně s pedagogickým dozorem, který zabezpečili v první polovině praxe Mgr.
Dvořák a Bc.Mrázek a v druhé části praxi řídili Mgr. Puš a Bc.Kysela. Všechny stanovené cíle praxe
byly naplněny, žáci prokázali, že dokážou kvalitně pracovat i v jiných než ve vlastních školních
podmínkách. Výsledkem jejich úsilí byla mimo jiné i velmi pozitivně hodnocená vybudovaná zámková
dlažba na úseku zednických prací partnerské školy. Naši žáci si rovněž ověřili, že svými schopnostmi
za svými německými vrstevníky nezaostávají a jsou schopni se jim v praktické činnosti plně vyrovnat.
Součástí odborné praxe byl i bohatý mimoškolní program, což je v tomto případě již evergreen, takže za
vše je nutné vzpomenout především návštěvu fotbalového utkání v Norimberku, dále pak tematické

exkurze do Mnichova a Bernau, v neposlední řadě pak návštěvy bývalého koncentračního tábora
Flössenburg a nádherné krápníkové jeskyně Teufelshöhle. Součástí spolupráce v Grafenwöhru byl i
pobyt a spolupráce (zvláště při mimoškolní činnosti) s žáky Speciálního odborného učiliště z finské
Hämeenlinny.
Dobrou práci žáků rovněž ocenil i ředitel naší školy Ing. Bc. Bálek, který praxi navštívil v rámci
návštěvy partnerské školy, kdy projednal společně s ředitelem grafenwöhrské školy P.Fleischmannem
podmínky a perspektivy další vzájemné spolupráce.
Kladem akce bylo mimo jiné velmi dobré chování a vystupování žáků, neboť po celou dobu pobytu
nebyly řešeny žádné problémy nebo excesy v jejich chování a přístupu k plnění pracovních povinností.
Mezinárodní evropský projekt iVET4D
Naše škola se od letošního roku opět účastní mezinárodního evropského projektu podpořeného
z dotačního programu Erasmus+ pod názvem iVET4D. Projekt je zaměřen na tvorbu strategických
partnerství mezi středními odbornými školami z různých zemí Evropy a zařízeními zaměřenými na
pomoc lidem s handicapem.
Hlavním výstupem projektu je výroba konkrétního výrobku, resp. zařízení na pomoc lidem s postižením
studenty střední školy. Dalšími výstupy jsou mezinárodní setkání studentů, určené zejména ke
vzájemnému předávání zkušeností, dále pak různé metodické příručky, účast na mezinárodních
konferencích apod.
Do projektu jsou v tomto dotačním období zapojeny střední školy z Německa, Rakouska, Itálie,
Španělska, Švédska, Finska a České republiky a dále dvě neziskové organizace z Belgie a Irska, jejichž
hlavní činností je podpora lidí s handicapem.
Zástupci naší školy se na konci října zúčastnili zahajovací konference projektu v irském Corku, kde byly
podrobně definovány úkoly jednotlivých partnerů, byl sestaven harmonogram plnění jednotlivých
projektových aktivit, byly projednány otázky rozpočtu a účtování, záležitosti týkající se mobilit studentů
a propagace celého projektu v jednotlivých partnerských zemích i na celoevropské úrovni.
Bližší informace naleznete na projektovém webu www.vet4d.eu.
Na konferenci do Chroustovic se sjela téměř celá Evropa
Devět evropských zemí je prostřednictvím středních odborných škol zapojeno do projektu Erasmus +
pod názvem iVET4D. V Odborném učilišti Chroustovice se ve dnech 5. - 6. 3. 2015 konala mezinárodní
konference za účasti zástupců Německa, Rakouska, Španělska, Itálie, Belgie, Švédska, Finska a Irska.
Konference hodnotila především partnerské projekty jednotlivých zástupců, které řeší návrhy a výrobu
kompenzačních pomůcek pro chráněné dílny nebo organizace zabývající se zvýšením pracovního
uplatnění handicapovaných osob. Našim partnerem, kterému podáváme prostřednictvím projektu
pomocnou ruku, je Základní škola a Praktická škola Svítání Pardubice, o.p.s. Po dohodě s vedením
organizace byly v rámci výuky odborného výcviku oboru vzdělávání „Truhlář“ vytvořeny v naší škole
prototypy učebních pomůcek pro výuku matematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a také
prototyp speciálního výškově stavitelného pracovního stolu pro vozíčkáře. Zástupci školy se v rámci
projektu zúčastní na podzim také mezinárodní konference v italské Perugii, dále mezinárodního veletrhu
zaměřeného na podporu lidí s handicapem v rakouském Salzburku a mezinárodní konference v Bruselu.
Mobility umožní žákům naší školy navštívit švédské Ronneby, kde budou prezentovat výsledky své
práce na projektu. Škola získala také celou řadu nových kontaktů na potenciální partnery pro příští
mezinárodní projekty.
Naši cukráři zářili na mezinárodní soutěži v polském Krakově
V týdnu od 16. 3. do 20. 3. března se tři žáci prvního ročníku oboru „Kuchař“ a tři žáci třetího ročníku
oboru „Cukrář“ zúčastnili výměnné stáže v partnerské škole v polském Krakově. Během týdne si žáci
prohlédli historickou část města Krakov a kultovní hrad Wawel. Navštívili výrobnu čokolády a národní
muzeum.
V dílnách krakovské partnerské školy si žáci společně s polskými spolužáky vyzkoušeli při odborném
výcviku pečení moučníků z lineckého těsta a přípravu různých druhů salátů. Třešničkou na dortu byly
ale výkony Anny Hemelíkové a Diany Peškeové – cukrářek 3 ročníku. Z mezinárodní soutěže pod

názvem XIIII Malopolski Konkurs Kucharsko – Cukierniczy, jehož tematikou byla tento rok
„Středomořská kuchyně“, si přivezly zlatý pohár za nádherné 1. místo a rovněž cenu sympatií. Úspěšný
byl také výkon Nikolase Petika a Michala Horáčka – kuchařů 2 ročníku, kteří vybojovali krásné 2 místo.
Úkolem soutěže bylo připravit slavnostní tabuli a menu vystihující charakter tématu. Za toto kriterium
obdrželi naši kuchaři jako jediní maximální počet bodů. Velký dík a pochvala patří také truhlářům a
aranžérkám květin, kteří mají svůj podíl na vytvořených dekoracích stolů.
Odborná porota hodnotila především organizaci práce, dodržování zásad BOZP, technologické postupy
přípravy pokrmů, prezentaci pokrmů a dekoraci stolu. Odvedená práce našich žáků měla velmi vysokou
úroveň. Žáci byli za své skvělé výkony odměněni věcnými cenami a diplomy. Kuchařské soutěže se
účastnilo 12 škol, a to z Čech, Slovenska a Polska. Cukrářské soutěže se účastnily 4 školy z Polska a
Čech.
Společnou praxí a příjemným pobytem se prohloubily vzájemné pracovní i osobní partnerské vztahy,
získali jsme mnoho nových cenných zkušeností a naši žáci si vytvořili nová vzájemná přátelství se
svými polskými vrstevníky. Velké poděkování patřilo polské koordinátorce Evě Gawor, která se o nás
po celý pobyt výtečně starala.
Spolupráce se školou v polském Krakowě pokračuje.
Ve stejném týdnu, kdy naši cukráři a kuchaři vítězili na soutěži v Krakowě, absolvovali recipročně svoji
praxi na naší škole též polští žáci oboru „Pokojská“ (Hoteliérské služby). Jejich praxe probíhala nejen
v dílnách kuchařů, cukrářů, ale i aranžérek. Vítaným zpestření byla též návštěva oboru „Chovatel“ a s ní
spojená projížďka na naší Arielce, kobylce haflinga, která se stala součástí konceptu chovatelského
úseku a těší se stále větší oblibě.
Součást pobytu našich polských přátel byl také kulturní program – návštěva karosářského muzea ve
Vysokém Mýtě. Zde všichni, včetně skupiny žáků naší školy, absolvovali velmi zajímavou prohlídku.
Expozice českého karosářství zahrnuje počátky konstrukce karoserií a práci nejvýznamnějšího karosáře
a automobilového designéra Josefa Sodomky, produkci autokarosáren ve 20. a 30. letech 20. století,
klempířské a modelovací dílny. Muzeum bylo po náročné rekonstrukci zmodernizováno v bývalém
soudu a vězení. Žáci si v každé dílničce mohli sami vyzkoušet nářadí, které se v té době používalo.
Na závěr, po krátké procházce městem a prohlídce kostela sv. Vavřince, odjela výprava do obce
Vraclav, kde i s průvodcem všechny čekala návštěva kostelu sv. Mikuláše, který byl vybudovaný na
léčivých pramenech.
Středa byla dnem výletu do nedaleké historické Chrudimi. Počasí jak na objednávku - slunné, jarní.
Výletu se zúčastnila společná skupina žáků (6 polských a 6 českých internátních). Celá akce začala
prohlídkou vězeňského zařízení v budově Městské policie Chrudim, pokračovalo prohlídkou budovy
barokních soch, kostela Nanebevzetí pany Marie, Morového sloupu na náměstí, a poté jsme již spěchali
do Mydlářova domu na výstavu loutek, kde jsme prohlídkou strávili hodinku příjemných chvil.
Z Břetislavovy ulice jsme se přesunuli na Žižkovo náměstí, ukázali si základy bran bývalého vstupu do
hradního města Chrudim, poté po širokých schodech sešli k uličce pod hradbami, která nás dovedla
k divadlu Karla Pipicha. A protože čas už byl neúprosný a nutil nás k návratu, vydali jsme se podél
ramene Chrudimky k náměstí s pohledem na sluncem zalitý kostel a zlatem třpytící se sochu sv. Václava
na Morovém sloupu zpět k autu. Ještě krátká zastávka na nákup v obchodním centru Albert a pak
„domů“ do zámku OU Chroustovice.
Čtvrteční odpoledne bylo věnováno bowlingovému klání v Pardubicích a v pátek ráno jsme se
s polskými přáteli rozloučili.
Věříme, že dobře fungující spolupráce bude i nadále pokračovat a těšíme se na další setkání.
Odborná praxe - Slovensko - říjen 2014
Ve dnech 19.- 24.10. 2014 se zúčastnilo 6 žáků oboru „Zámečník“ odborné praxe spojené s prezentací
výrobků v rámci Dne otevřených dveří partnerské školy „Odborné učiliště internátní Prešov (
Slovensko). Odborná praxe v plném rozsahu naplnila jak všeobecné, tak konkrétní cíle celého projektu.
Patřilo k nim především porovnání výsledků, metod a forem práce žáků v obou partnerských školách,
rozšíření netradičních forem spolupráce (tradiční účast na DOD partnerské školy a presentace výrobků)
spojené se získáním nových odborných a praktických znalostí a vědomostí. Z hlediska naplnění
konkrétních úkolů, i zde tyto byly splněny, neboť zaměření realizace výrobků zámečnických prací

proběhlo v plném rozsahu pracovního týdne s tím, že výstup projektu (viz dále popsaný seznam) byl
předán jako partnerský dar zčásti OUI Prešov a zčásti partnerské škole našich slovenských přátel –
Základní speciální škole Prešov, kterou navštěvují žáci s poruchami učení a chování.
Mimoškolní cíle projektu byly rovněž naplněny, naši slovenští přátelé se postarali o bohatý kulturně
sportovní program – návštěvu historického centra s výkladem, návštěvu a sportovní činnost
v aquaparku, lanovém centru a bowlingovém areálu (vše ve spolupráci se žáky partnerské školy).
Kladem celé akce bylo vzorné vystupování a chování žáků, kdy toto bylo pozitivně hodnoceno i
vedením partnerské školy a velmi dobrá organizace i ze strany vedoucích akce Bc. Miroslava Háněla a
paní Renaty Lustigové.
Seznam výrobků:
5 ks grilovacích košů - 3 ks OU internátní Prešov, 2 ks SZŠ Prešov
2 ks svícnů (esíčko) - od více kusů 1 druhu vždy jeden pro SZŠ Prešov
2 ks svícnů kroucených
2 ks svícnů (domeček)
2 ks lopatek víceúčelových
1 ks dvojháčku na dveře
5 ks lžící na boty
1 ks plastiky „Sova“
1 ks stojánku na mobil
2 ks konviček okrasných
10 ks hlavolamů kovových

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ŠKOLY

DO

DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

V RÁMCI

Dílčí kvalifikace.
Ve školním roce 2010 /2011 byla škole udělena Ministerstvem zemědělství autorizace pro dílčí
kvalifikace :
41-032-E Vazačské práce
41-033-E Údržba veřejné zeleně
Autorizovanými zástupci pro tyto kvalifikace jsou:
Ing. Jaroslav Bálek
Mgr. Miloslava Šilarová
Jaroslav Buchtel
Doplňování kvalifikace pedagogických zaměstnanců školy v rámci celoživotního vzdělávání
v jednotlivých úsecích.
Bakalářské studium
Učitelství praktického vyučování:
Stavba
1 učitel
Gastro
2 učitelé
VVP
1 učitel
Vychovatelství:
Internát
1 vychovatel
Magisterské studium
Právnická fakulta:
Služby
1 učitel
Učitelství odborných předmětů:
Stavba
1 učitel
Služby
1 učitel

Odborné maturitní studium:
Stavba
1 učitel
Doplňkové pedagogické studium:
KOVO
1 učitel
Speciální pedagogika – specializace v pedagogice:
Zahrada
2 učitelé
Služby
1 učitel

XIII.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Projekt „Naučme se učit“
V květnu roku 2012 byl úspěšně ukončen projekt „Naučme se učit“ podaný v rámci „Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Tento projekt pomohl škole k modernímu vybavení
části učeben a umožňuje učitelům zkvalitnit metody výuky pomocí interaktivních elektronických
materiálů. V následujících letech bude podporována udržitelnost projektu. O aktivitách které jsou
pokračováním projektu je 1x za rok zpracována monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.
Projekt „Řemesla v šablonách“
V rámci OPVK – investice do rozvoje vzdělávání Peníze středním školám byl realizován projekt
s názvem „Řemesla v šablonách“. Cílem projektu byla tvorba výukových materiálů především pro
odborné vzdělávání. Učitelé zpracovali pracovní postupy pro odborný výcvik a interaktivní přípravy pro
teorii. Pracovní postupy jsou volně přístupné na web stránkách školy a jako vytištěné materiály mají
plnit svoji funkci přímo v odborném výcviku jako výuková pomůcka. Celkový rozpočet projektu je
1 078 148,00 Kč.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pk
(CZ.1.07/1.1.00/44.0012)
Základním cílem projektu je podpora kvality a zájmu o přírodovědné a technické obory. Aktivity
v rámci tohoto projektu probíhaly od srpna 2013. Projekt byl ukončen v červnu 2015. Žadatelem
projektu byl Pardubický kraj a partnery vybrané střední školy Pardubického kraje. Do části projektu
určeného pro OU Chroustovice ( náklady 9 309 600,- Kč) byly zapojené základní školy, se kterými byly
sepsány smlouvy o spolupráci.
Aktivity v rámci projektu:
1. Investiční vybavení pro laboratoře, odborné učebny – 0.597 mil – ponky, virtuální svařování, řezání
plazmou
2. Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem – 3,2 mil –
nástroje, nářadí, materiál
3. Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu- 0,138 mil. Sváření
- spolupráce se svářecí školou Chrudim (zapojeno 6 pedagogů). Interaktivní tabule - proškolí dodavatel
IT (- zapojeno 30 pedagogů)
4. Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické
vzdělávání žáků SŠ – 0,145 mil (kružky: získání průkazu lešenáře, získání svářečského průkazu, průkaz
na křovinořez, průkaz na motorovou pilu)
5. Stavební úpravy dílny kovo oborů - 3,9 mil – přestavba parkovací haly (0,8 mil spoluúčast kraje)
6. Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ – 1.194.881Kč.

Tato aktivita proběhla formou tzv. „projektových dnů“, kdy se 13 žáků základní školy zapojilo v předem
domluveném termínu do výuky Odborného výcviku a pracovalo společně s žáky učiliště. Práci na
dílnách usnadňují digitalizované pracovní postupy. Vznikl tak soubor 200 pracovních postupů (výrobky
nebo technologie). V Odborném učilišti si žáci základních škol vyrobili komponenty na sestavení loutky
čerta, kterého dokončili a upravili ve své škole a poslali zpět na výstavu v Chroustovicích. Konečný
výsledek práce byl hodnocen formou soutěže.
Zapojené základní školy :
1)ZŠ T.G.Masaryka Chroustovice, Chroustovice 166, 538 63 Chroustovice,
2)Speciální ZŠ Vysoké Mýto, Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto,
3)Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice, Do Nového 1131, Pardubice 530 02
4)Speciální ZŠ Chrudim, Školní náměstí 228, 537 01 Chrudim,
5)Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl, 9. května 118, 570 01 Litomyšl,
6)Speciální základní škola Svitavy, Milady Horákové 488, 568 02 Svitavy,
7)Speciální základní škola Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí,
8)Základní škola praktická Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060, 56002 Česká Třebová,
9)Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun,
10)ZŠ praktická a MŠ speciální Pardubice, A. Krause 2344, 530 02 Pardubice,
11)Základní škola praktická a ZŠ speciální Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 46, 538 03
Heřmanův Městec,
12)Speciální základní škola Skuteč, Rubešova 531, 539 73 Skuteč,
13)Speciální základní škola Bystré, Zámecká 1, Bystré 569 92
14)Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko.
15) Speciální základní škola,mateřská škola a Praktická škola Moravská Třebová, Komenského
287, Mor. Třebová, 571 01
16)Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Komenského 432, Pardubice 530 09
Schůzka koordinátorů základních škol v rámci projektu přírodovědného a technického
vzdělávání
Dne 17.9 2014 se na Odborném učilišti v Chroustovicích sešli zástupci 16-ti základních škol zapojených
do Projektu přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Hlavní náplní této pracovní
schůzky byla koordinace termínů projektových dnů v tomto školním roce. Dále byly zrekapitulovány
výsledky v jednotlivých klíčových aktivitách a odprezentována jejich návaznost na investice z ROPu ve
výši 19,5 mil Kč. Tyto dokončují stavebně i vybavením modernizaci úseku zedníků, zámečníků,
autoopravářů, farmářů, aranžérek a truhlářů. Exkurzí po staveništi se účastníci seznámili s výstavbou a
vybavením moderního skleníku, stáje pro koně a dílen výše jmenovaných oborů. Sladkou tečkou bylo
předání tematicky laděných dortů vítězům projektové soutěže „O nejkrásnější čarodějnici“. Soutěž
pokračovala i v letošním roce, kdy v rámci projektových dnů vytvořili žáci základních škol loutky čertů.
Konference k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém
Kraji,r.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012.
Ve dnech 21.-22.10 2014 se zástupci naší školy zúčastnili konference v Golf hotelu Dříteč. Výše
jmenovaný projekt, do kterého je zapojena také naše škola, vstupuje do druhého roku své realizace. V
tomto roce nás čekaly pouze aktivity týkající se volnočasových kroužků pro žáky SŠ, vzdělávání
pedagogů k zakoupenému vybavení a návštěvy šestnácti partnerských základních škol na dílnách
podpořených oborů, které jsou v nákladu cca 7.5 mil Kč stavebně -technicky zcela zmodernizovány.
V průběhu konference byl dán prostor našim žákům oborů „ Kuchař, Cukrář, Pekař“, aby se
prezentovali ukázkou svých výrobků, které ve formě rautu ocenili všichni účastníci. Svoje řemeslné
umění předváděli také nejen truhláři a módní dekoratérky, ale i zahradníci. Děkujeme touto cestou
managementu projektu za prostor, který byl žákům našich oborů poskytnut.

Závěrečná konference k projektu s chroustovickými čerty.
Ve dnech 9.-10.6. 2015 jsme se účastnili závěrečné konference projektu v pardubickém hotelu Labe a
prezentace vybraných škol v Afi paláci. Společně s ostatními partnery jsme mohli konstatovat, že
projekt byl úspěšně realizován ve všech aktivitách a jeho velké pozitivum byla možnost nákupu
poměrně velkého objemu vybavení potřebného pro výuku jednotlivých řemesel.
Zhodnotili jsme také poslední monitorovací období, kde ještě probíhají volnočasové kroužky
žáků našich oborů a ti se připravují na následné získání průkazu lešenáře, svářeče a pracovníka
s motorovou pilou a křovinořezem. Dále se vzdělává 6 našich učitelů oborů Kovo směrem k
zakoupenému vybavení. Jde o práci se svářecí technikou, kde jednotlivé kurzy probíhají nejen
v inovované dílně na naší škole, ale také ve svářecí škole v Chrudimi. Poslední aktivitou byly rovněž
návštěvy žáků 16-ti základních škol v inovovaných dílnách. Žáci vyráběli dle digitálně zpracovaných
návodů různé výrobky. Digitální materiály jsou dostupné na webových stránkách jak Pardubického
kraje (klič ke vzdělání), tak i naší školy (www.chroustovice.cz).
Tak, jako v minulém roce vznikla montáží několika výrobků loutka čarodějnice, v tomto roce
žáci vytvořili loutky čertů, které byly v rámci konference účastníky ohodnoceny a následně vyhlášen
vítěz. Tím se stali se svým výrobkem žáci ze Speciální základní školy Heřmanův Městec těsně před
školou stejného typu v Pardubicích, Vysokém Mýtě a Skutči. Žáky čekala i sladká odměna v podobě
pekelných dortů, které vyrobili naši cukráři.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem účastníkům projektu za odvedenou práci a spolupráci, a
věřit, že stoupající počet přihlášek na naši školu bude vykazovat stejnou tendenci nejen v letech
udržitelnosti.
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 – vybavení školy
Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími
regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu.
Výbor Regionální rady soudržnosti Severovýchod schválil dne 3.3. 2014 náš projekt pod
číslem CZ.1.13/4.2.00/36.01297, OU Chroustovice,Zámek 1 – vybavení školy, který je za
přispění Pardubického kraje podpořen celkovou částkou 19 654 610,80 Kč.
Investice umožnila v roce 2014-15 dokončit stavebními úpravami i vybavením modernizaci
dílen a šaten oboru Zámečník, Opravář a Zedník. Rekonstrukcí vznikla stáj pro koně, ale i
ostatní hospodářská zvířata oboru Chovatel zvířat, dále moderní skleník s automatickou regulací
pěstebních podmínek potřebný pro realizaci odborného výcviku Aranžérek květin, či Zahradníků.
Opravy se týkaly také sociálních zařízení jednotlivých úseků a vybavení kotelny, která umožnuje
spalování dřevního odpadu, vznikajícího v našich provozech.
Mezi zakoupená zařízení patří například čtyřsloupový zvedák, diagnostické brzdové
válce, lešení, linka na výrobu zámkové dlažby, minibalíkovač píce, peletovací linka,
srovnávací frézka, egalizační bruska, formátovací pila, CNC routr,……
Tato investice navazuje na projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji. Cílem této postupné rekonstrukce a modernizace našich oborů, je
přiblížení se reálným podmínkám praxe a vytvoření takového prostředí, které dokonale
připraví naše žáky pro kontakt s trhem práce.

XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Úsek SLUŽEB
 Žákyně 3. ročníku oboru Pečovatel získávají potřebné dovednosti formou individuálních praxi na
externích provozních pracovištích (Chrudimská nemocnice, pečovatelské domy, domy pro
seniory apod.).
 Do externích praxí jsou zapojeni i žáci 2. ročníků Pečovatelských prací, kdy celá skupina žáků
působí na pracovišti pod dohledem kvalifikované učitelky odborného výcviku. Ve školním roce
2014-2015 žákyně prováděly odborný výcvik ve spolupráci s Pečovatelskou službou OU
Chroustovice
 Pravidelně se žáci oboru Pečovatelské práce zúčastňují sbírky pro nadační fond Sidus, který je
určen na podporu nemocnice v Praze v Motole.
 TESCO Chrudim – odborná skupinová externí praxe oboru Prodavač
 PENNY MARKET s.r.o – individuální externí praxe oboru Prodavač
 AIMEX s.r.o., Stavařov, Pardubice - individuální externí praxe oboru Prodavač
Úsek GASTRO
 Stále více je prohlubována odborná spolupráce s partnerskou školou v Polsku, Německu a
Slovensku


ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE - individuální externí praxe oboru Kuchař

Úsek ZAHRADY
 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem :
AGRO JENIŠOVICE
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE
STANICE OCHRANY PŘÍRODY PASÍČKA






TORO Vysoké Mýto -farmářské trhy - dodávka výrobků a výpěstků
Další spolupráce:

Speciální škola Vysoké Mýto, Skuteč, Chrudim.
Obecními úřady, ZŠ a MŠ Chroustovice, Dašice v Čechách a Moravany
KÚ Pardubice - výzdoba, aranžmá
Naše pole Nabočany - prodej výrobků a výpěstků, aranžérské práce při organizaci akce
Ledax Vysoké Mýto – prezentace postupů v aranžování květin

Úsek KOVO
 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem:
S&Ř KOVO CHROUSTOVICE – odborná praxe žáků úseku - exkurze
MORAS a. s. MORAVANY- odborná praxe žáků oboru Opravářské práce –
spolupráce na opravách zemědělské techniky včetně seznámení s moderní
zemědělskou technikou v praxi
LUPI Chrudim - Individuální smluvní pracoviště OV obor Autoservis,
Svářečská škola Chrudim – zajištění svářečských oprávnění pro žáky i učitele
Úsek STAVEBNÍ
 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem v rámci odborného výcviku :
MAKULA MIROSLAV, stavební firma
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE
OSTATNÍ PARTNEŘI ŠKOLY
 Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí
 Speciální školy a Praktické školy Pardubického kraje

