Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008

I.

OU a PrŠ Chroustovice, Zámek 1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

a) Název školy:

Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1

b) Adresa školy:

538 63 Chroustovice, Zámek 1

c) Forma hospodaření:

příspěvková organizace, IČO: 60103370

d) Zřizovatel školy:

Pardubický kraj

e) Ředitel školy:

PhDr. František Kubelka

f) Součásti školy:

odborné učiliště, praktická škola, internát,školní jídelna

Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice je střední škola připravující na povolání
absolventy základní škol určených pro žáky se zdravotním ( mentálním) postižením,
absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky vycházejících ze
základních škol v nižším než 9.ročníku. 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.
Zřizovatelem OU a PrŠ je Pardubický kraj. OU a PrŠ Chroustovice bylo zřízeno 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.
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.

II.

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI
MŠMT ČR

Škola sdružuje:
Odborné učiliště
Praktická škola
Internát
Školní jídelna

IZO: 060 103 370
IZO: 110 013 476
IZO: 110 013 492
IZO: 110 013 484
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OU a PrŠ má zařazené v rejstříku škol a školských zařízení tyto obory vzdělávání :
23 – 51- E Zámečník, zámečnické práce a údržba
1. 23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví
(JKOV: 36 – 82 –2/ 00)
studium denní
délka studia 3 r.0 m
2. 23-51-E/004 Zámečnické práce a údržba
kód neuveden
studium denní
délka studia 3 r. 0 m
29-53-E Pekař, pekařské práce
3. 29-53-E/002 Pekařské práce
(JKOV: 29-84-2/00)
studium denní
délka studia 2 r.0 m
29-54-E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
4.
29-54-E/003 Cukrářské práce
(JKOV :29-86-2/00)
studium děnní
délka studia 3 r.0 m
31 –59 –E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic
5.
31-59-E/001 Šití oděvů
(JKOV: 31 –60 –2-/00)
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
6.
31-59-E/002 Šití prádla
(JKOV: 31 –61 – 2/
studium denní
délka studia: 2 r.0 m
33 -56-E Truhlář, truhlářské práce
7.
33-56-E/001 Truhlářské práce
(JKOV: 33 –76 –2/ 00)
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
36-67- E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce
8.
36-67-E/001 Zednické práce
(JKOV:36 –44 2/00
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
9.
36-67-E/002 Stavební práce
(JKO: 36 –45 2/ 00
studium denní
délka studia: 2 r.0 m
41 –51 –E Zemědělec, zemědělské práce
10.
41-51-E/006 Farmářské práce
(JKOV: 45 – 90 –2/00
studium denní
délka studia: 3r.0 m
41 –52 – E Zahradník, zahradnické práce
11.
41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce
(JKOV: 45 – 89 –2/00)
studium denní
délka studia: 2 r.0 m
12.
41-52-E/009 Květinářské práce –květinářské a aranžérské práce
(JKOV: 45 – 93 –2/01)
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
13.
41-52-E/001 Zahradnické práce
(JKOV: kód nepřidělen)
studium denní
délka studia 2 r.0 m
41 –55 – E Opravář zemědělských strojů, opravářské práce
14.
41-55-E/002 Opravářské práce
(JKOV: 45 –91 –2/00 )
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
65 –52 –E Kuchař, kuchařské práce
15.
65-52-E/001 Kuchařské práce
(JKOV: 64 –64 –2/00)
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
66-51-E Prodavač,obchodník,obchodní provoz
16.
66-51-E/003 Prodavačské práce
(JKOV: 64-69-2/00)
studium denní
délka studia 3 r.0 m
69-53-E Provoz služeb
17.
69-53-E/001 Práce v autoservisu
(JKOV: 64-66-0/00)
studium denní
délka studia 3 r.0m
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69-55-E Pečovatelské práce
18.
69-55-E/003 Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních-provozní práce
(JKOV: 55 –91 –2/01)
studium denní
délka studia: 2 r.0 m.
19.
69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a soc. zařízeních- pečovatelské práce
(JKOV: 55 –92 2/ 02
studium denní
délka studia: 3 r.0 m
Praktická škola
78 –61 – D Tříletá praktická škola
1.
78-62-C/002 Praktická škola dvouletá
(JKOV: 63 –43 –3/ 00)
studium denní

délka studia: 2 r.0 m

VYUČOVANÉ OBORY - údaje k 30.9.2007
Kód oboru
23-51-E/004
29-53-E/002
29-54-E/003
31-59-E/001
31-59-E/002
33-56-E/001
36-67-E/001
41-51-E/006
41-52-E/008
41-52-E/011
41-55-E/002
65-52-E/001
66-51-E/003
69-53-E/001
69-55-E/003
69-55-E/005

Počet Cílová
Naplněnost v
Název oboru
žáků
kap.
%
Zámečnické práce ve stavebnictví
19
42
45,23
Pekařské práce
12
28
42,8
Cukrářské práce
39
42
92,8
Šití oděvů
8
42
21,42
Šití prádla
1
16
6,25
Truhlářské práce
35
84
29,76
Zednické práce
27
56
48,2
Farmářské práce
5
42
11,9
Květinářské práce-květin. a aran. práce
40
84
47,6
Zahradnické práce
9
84
10,71
Opravářské práce
58
84
69
Kuchařské práce
39
70
55,71
Prodavačské práce
13
42
30,95
Práce v autoservisu
8
32
25
Práce ve zdrav.a soc.zař.-provozní práce
1
16
6,25
Práce ve zdrav.a soc.zař.-pečovatelské pr.
28
56
50

III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY A JEJICH KVALIFIKACI
k 31.8.2008

VVP
OdP
OV
Celkem:

6,04
11,3
40,83
58,17

kvalif
6
3,73
27,42
37,15

bez kvalif
0,04
7,57
12,41
20,02
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ženy
2,0
5,86
18,78
26,64

SpPg
4,04
9,24
26,43
39,71
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Další vzdělávání zaměstnanců :
typ vzdělání
VŠ

získané

magisterské stud.
bakalářské stud.

VOŠ
DPS
speciální pedagogika

14
10
0
44
42

Z toho
studuje
1
3
0

Ostatní kurzy, přednášky, individuální semimáře:
Název
počet účastníků
------------------------------------------------------------------------------------------------------Inovace ve vzdělávacím procesu ve střední škole
12
Školení řidičů
6
Kurz na křovinořez
8
Hygienické předpisy
1
2
Seminář k tvorbě RVP a ŠVP oboru vzdělání Kuchařské práce
Seminář k tvorbě RVP a ŠVPoboru vzdělání Pečovatelské práce
2
Seminář-Francouzské zkušenosti s učňovským školstvím
8
Seminář k realizaci programu Leonardo v rámci EU(Brusel)
2
Školení v oblasti Primární prevence
1
1
Seminář-Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí
Seminář-začínající učitel
3
Odborná stáž-návštěva škol v Řecku
1
Seminář-Enviromentální výchova
2
Kurz lyžování
1
1
Seminář- Novinky v AŠ
Školení – mzdy
5
Školení strojníka st.strojů
1
Školení PAM
1
Školení vých.poradců
1

Přehled pracovníků
a) vedení školy:

PhDr.František Kubelka,ředitel
Bc.Jaroslava Kellerová, zástupce ředitele pro teorii
Mgr. Josef Dvořák, vedoucí vychovatel

b) vedoucí úseků:

Ing. Jaroslav Bálek, Bc.Jan Bejblík, Ing. Milan Böhm, Milan Dostálek,
Miroslava Trávničková, Zdeněk Kysela ml., Martina Vrátilová

c) učitelé VVP a OdP : Mgr.Blažek Jan, Bc. Bejblík Jan, Ing.Anton Fleško, Lang Zdeněk,
Bc. Chourová Hedvika, Mgr. Mrázek Aleš, Mgr.Ozoráková Jaroslava,
Mgr.Dagmar Novotná, Mgr. Miroslav Werlik
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d)

učitelé OV :

e) vychovatelé:
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Lenochová Jana, Lachmanová Zdena, Máslová Bohumila, Šilarová
Miloslava, Janků Sylva, Buchtel Jaroslav, Nováková Galina, Řeháková
Jana, Olexová Jana, Voříšek František, Koutný Miloš, Žemlík Jiří,
Kozel Josef, Slonek Petr, Chmelík Miroslav, Horáček Petr, Provazník
Josef, Hájek Zdeněk, Prachař Leoš, Jánová Jana, Bc.Horáčková
Hana,Pitrová Eva, Matuchová Kamila, Kysela Zdeněk st., Rychtařík
Petr, Vosáhlo Lukáš, Morávek Jan,Bárta Petr, Brychnáč Radek,
Mrázek Roman, Pýcha Petr, Solnička Josef, Bačkovský Michal,
Fořtová Jana, Chmelíková Helena, Johanová Ivana, Langová Janka,
Nepivodová Naděžda, Salášková Hana, Uličná Vendula, Valentová
Jitka
Beran Přemysl, Čečetková Jaroslava, Hejduk Miloš, Lustigová Renata,
Mgr.Puš Zdeněk, Tomanová Libuše, Zuntová Naděžda, Seiverová
Hana, Wiesnerová Soňa, Mgr.Jakubec Jaroslav, Frýzek Miroslav,
Rejmanová Jolana, Chmelík Marek

f) nepedagogičtí pracovníci: Balousová Věra, Steinerová Zuzana, Téglová Kamila, Brančová
Jana, Pokrupová Helena, Mgr. Kafková Vendula, Pitrová Věra, Daněk
Stanislav, Dejnožka Josef, Čáslavská Alena, Růtová Jitka, Zemanová
Ludmila, Smetáková Martina, Štěpánková Hana, Ždímalová Milada,
Urbanová Eva, Schneiderová Edita

IV.

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Přijímací řízení do prvních ročníků:
CELKEM přijato k 31.8.2008

116

Kód oboru

Název oboru

23-51-E/005
29-53-E/002
29-54-E/003
31-59-E/001
33-56-E/001
36-67-E/001
41-51-E/006
41-52-E/008
41-52-E/011
41-55-E/002
66-51-E/003
66-52-E/001
69-53-E/001
69-55-E/005
41-52-E/005

Zámečnické práce
Pekařské práce
Cukrářské práce
Šití oděvů
Truhlářské práce
Zednické práce
Farmářské práce
Květinářské a aranžérské páce
Zahradnické práce
Opravářské práce
Prodavačské práce
Kuchařské práce
Práce v autoservisu
Pečovatelské práce
Květinářské a sadovnické práce
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Počet přijatých
k 31.8.2008
5
7
10
2
9
11
2
15
1
15
2
15
12
9
1
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PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁNÍ

Prospěch žáků denního a dálkového studia na konci školního roku 2007/2008:
Absence žáků za školu:
Zameškané hodiny
celkem
z toho neomluvených

Celkem
26746
954

Na žáka
81,54
2,90

Přehled prospěchu žáků za školu:

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován

33
252
17
27

Celkový průměrný prospěch denního studia: 2,27

Pořadí tříd dle prospěchu:
PEČ 2
PROD 1
AR 3
AR 2
Š3
CUKR 3.
PEČ 3
PEČ 1.
AR 1
ZA1.
FP 2.
ZA 3
OPR 3
SZ 1
PROD 3
ZD 2
AUTO 1
KUCH 3
CUKR 2
TR 2 A
AUTO 2

1,66
1,72
1,75
1,85
1,88
1,92
1,92
1,94
1,98
2,01
2,06
2,13
2,16
2,17
2,23
2,25
2,25
2,27
2,28
2,29
2,30

PROD 2
PEK 1
PEK 2
ZD 3
OPR 1 A
ŠO 2
SZ 3
TR 1
ZA 2
KUCH 2
OPR 2
CUKR 1
OPR 1 B
ŠO 1
TR 2 B
F1
SZ 2
TR 3
KUCH 1
ŠP 2
ZD 1
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2,30
2,31
2,31
2,36
2,37
2,37
2,37
2,4
2,41
2,41
2,43
2,48
2,49
2,5
2,51
2,53
2,58
2,67
2,67
3,06
3,33
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Výsledky závěrečných zkoušek:

denní studium

Zkoušku konalo
89

Prosp.s vyznam.
12

Prospěli
77

Neprospěli
8

VI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2007-08 byla provedena nehlášená kontrola ČŠI a následná kontrola
odboru školství Pardubického kraje. Zápisy z těchto kontrol nám nebyly předány.

VII.

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1.Teoretické vyučování
Výuka probíhá v 15.učebnách, z nichž 2 jsou speciální učebny výpočetní techniky a 1 učebna
má interaktivní tabuli.
Zhodnocení akcí učitelů VVP:
Říjen – vyhlášena výtvarná soutěž na téma Výhled do budoucnosti, Mládí a stáří, Technika,
Historie, Zvířata, Volné téma. Uzávěrka byla v měsíci listopadu. Zúčastnilo se jich 11
žáků, dodáno bylo 20 děl.Ty nejlepší byly vystaveny.
Listopad – nastudování a organizace divadelního vystoupení se žáky dramatického kroužku.
Předvedeno na DOD.
Prosinec – vyhlášena literární soutěž ve dvou kategorií – próza a poezie. Uzávěrka a
vyhodnocení bylo 21.12. Účastnilo se 10 žáků z různých oborů.
Během podzimu byl vypracován a realizován ve výuce vstupní test z M, OBV, ČJ. Výsledky
byly statisticky zpracovány.
Únor – proběhla ve spolupráci s městysem Chroustovice beseda na téma „Historie zámku
v Chroustovicích“. Zúčastnili se převážně žáci 1. ročníků. Byla hodnocena velmi
pozitivně.
Během jara se dohodlo sjednocení plánů v M,OBV a ČJ tak, aby jednotlivá témata na sebe
navazovala, vzájemně se doplňovala a prolínala, aby znalosti žáků byly komplexnější.
Byla navržena témata pro 1.,2. a 3. ročník, podrobné zpracování proběhlo v červnu
Letos byly navrženy i odborné učebny pro M a ČJ, postupně se budou vybavovat potřebnými
pomůckami a technikou.
-8-
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Žákovská knihovna
Má neopomenutelný význam pro výchovu a vzdělávání učňů. Má 4894 svazků, během
školního roku se realizuje přes 200 výpůjček, odebíráme 20 periodik

Tělesná výchova
Cvičíme ve vlastní posilovně, hale, v létě využíváme dobře vybavené sportovní hřiště v areálu
učiliště. V zimních měsících máme k dispozici některé volné hodiny v tělocvičně
základní školy.
Akce – Malá kopaná pedagogové a žáci – září 2007
Dívčí turnaj v kopané – listopad 2007
Nácvik gymnastiky a tanců na DOD – říjen a listopad 2007
Lyžařský kurz – prosinec 2007 – zúčastnilo se 23 žáků v Horní Malé Úpě
Hokejový turnaj pedagogové a žáci – únor 2008
Velká kopaná pedagogové a žáci – duben 2008
Turistický kurz – Chorvatsko – červen 2008 - účastnilo se 21 žáků

2.Odborný výcvik
Odborný výcvik je zajišťován převážně ve školních dílnách a na pracovištích přímo v
učilišti. Pro úplné splnění učebních plánů odborného výcviku zajišťujeme odbornou praxi na
smluvních pracovištích v rámci Pardubického kraje. Např. TORO Vysoké Mýto pro zedníky a
kuchaře,nemocnice a domovy důchodců pro pečovatelky a zemědělské podniky pro opraváře.
Výuka je organizována tak,aby se činnost žáků uskutečňovala postupně na cvičných či
užitkových pracích a následně přecházela v produktivní práci. Svoji činností tvoří hodnoty,
zajišťují údržbu a rekonstrukci školních budov, internátu, podílejí se na úklidu a výzdobě
školy. Do školní kuchyně a školní prodejny dodávají své výrobky a výpěstky.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby odváděli kvalitní práci, dodržovali bezpečnostní
předpisy, pořádek a čistotu na pracovišti.
Dochází k postupnému vybavování a doplňování inventáře, potřebnými stroji, nástroji
a zařízením.
Pracoviště odborného výcviku
Obory Kovo – došlo k nepatrným úpravám dílny SZ, kde byly přemístěny stroje tak,
aby byla lepší manipulace s materiálem pro řezání.
S počtem žáků a rozsahem prací rostou náklady na opotřebované nástroje, stroje a
celkovou údržbu dílen. Je nutné zajistit periodické prohlídky a údržbu svařovacích agregátů
odborným servisem.
U oboru OPR je naplánovaná rekonstrukce hal pro zajištění OV..
U oboru AUTO probíhá výstavba přístřešku pro další zajištění odborného výcviku.
-9-
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V průběhu roku provedli žáci několik velmi náročných a hodnotných zakázek.
V tomto školním roce se uskutečnil svářečský kurs pro žáky 2. a 3. ročníků SZ a
některé opraváře. Doprava byla zajištěna a bylo přispěno 1500,- Kč na jednoho žáka ze strany
Klubu rodičů. Kurzu se účastnilo 10 žáků.
Obory Gastro – materiální vybavení je na velmi dobré úrovni, učební pomůcky pro
výuku odborných předmětů se nakupují v průběhu školního roku dle nabídky dodavatelů
(videokazety, DVD, literatura).
Odborný výcvik probíhá ve školní kuchyni, kde připravujeme celodenní stravu pro
strávníky jídelny, dále ve cvičných kuchyňkách, kde připravujeme výrobky pro školní bufet,
vyřizujeme zakázky např. vánoční kolekce cukroví, velikonoční kolekce, atd.
Pro obohacení o nové trendy gastronomie a potravinářských oborů se zúčastňujeme
různých kurzů, školení a výstav – např. SALIMA Brno, GASTRO Pardubice, Hradec
Králové.
Budeme uvažovat o otevření nového dvouletého oboru Práce ve společném
stravování, dále se budeme snažit zajistit kurzy nebo školení ke zkvalitnění výuky
(vykrajování ovoce a zeleniny, barmanský kurz)
Obor zednický – v odborném výcviku se podílíme na rekonstrukci školní budovy a
internátu, pracuje se na stavbách pro TORO Vysoké Mýto a v malé míře i pro soukromníky.
Materiální vybavení je dostačující, pouze již několik let požadujeme prostředek na
přepravu stavebního materiálu. Budeme muset vylepšit uskladnění stavebního materiálu
(písek) na zimní období.
Dále je nutná rekonstrukce sociálního zařízení.
Budeme se snažit zatraktivnit náš obor o zajištění kurzů, např. lešenářský,
sádrokartonářský. Zúčastnili jsme se Stavebního veletrhu v Brně.
Obor truhlářský – odborný výcvik probíhá v učilišti, pracujeme na požadavcích školy
a internátu – vyrábíme stoly, židle, postele.
Materiální vybavení je na průměrné úrovni. Letos byla zakoupena spodní frézka, což
je pro nás velký přínos.
Byla provedena rekonstrukce osvětlení v dílně 1.ročníku, budeme požadovat ještě
rekonstrukci sociálního zařízení a šaten.
Zúčastnili jsme se exkurse v podniku na zpracování dřevní kulatiny v Borohrádku a
v podniku kde vyrábějí dřevoobráběcí stroje v Kostelci nad Orlicí.
Obor pečovatelek, švadlenek a prodavaček – odborný výcvik probíhá v učilišti, pouze
pečovatelky ve třetím ročníku chodí do nemocnic, penzionů a domovu důchodců, aby splnily
tématický plán pro 3.ročník.
Pečovatelky se podílí na úklidu školy, praní a žehlení prádla pro internát, prodavačky
zajišťují prodej výrobků oboru gastro, šičky šijí podle požadavků a potřeb jak školy tak
internátu.
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Materiální vybavení je dostačující, pouze požadujeme rekonstrukci prádelny, která je
nevyhovující.
Pro zatraktivnění oborů pořádáme různé akce jak v rámci učiliště, tak i pro veřejnost.
Např. soutěž pro speciální školy „Mladý módní tvůrce“, módní přehlídku při DOD,
drobné pohoštění ( bylinkové chuťovky a bylinné čaje ) v rámci „zdravé výživy“ a při DOD.
Zúčastnily jsme se celostátní módní přehlídky OU a PrŠ ČR „ Mohelnice 2008“.
Obor aranžerský, zahradnický a farmářský
Odborný výcvik probíhá ve vybavených sklenících a parku, který je součástí školy.
Akce – zahrádkářské výstavy Dolní Roveň – 22.-23.9.07
Lázně Bohdaneč – 28.-30.9.07
Adventní trh – Předhradí
Vánoce v Muzeu – Vysoké Mýto
Velikonoční trh – Rosice
Den Země – Vysoké Mýto – duben 2008
Den Země – Chrudim – duben 2008
Odborná soutěž žáků na téma – Vánoční dekorace – při DOD
Odborná soutěž žáků na téma – Velikonoční dekorace - březen
Projekt „Zámecký ekopark“- podána žádost na poskytnutí finančních prostředků
v programu Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách.
3.Internát
K 31.10.2007 bylo vykázáno celkem 142 ubytovaných žáků, z toho 85 chlapců a 57 dívek.
Během celého školního roku nedošlo k výraznému úbytku ubytovaných žáků.
-Organizace volnočasových aktivit celého školního roku probíhala bez významnějších
problémů, došlo k ustálení zájmových kroužků – cyklistický, šachový, hasičský,
fotbalový, ručních prací, uměleckých prací, počítačový, rybářský,divadelní, nově přibyl
truhlářský kroužek. Na těchto kroužcích se podílejí i pedagogové.
- Rozjely se „preventivní besedy“, které měly letos téma – cestopisy – s úrovní jsem byl
spokojen. Tyto besedy se konaly ve školním klubu.
- V listopadu byl oficiálně otevřen školní klub, přidělený grant na tento klub byl plně
vyčerpán. Nakoupeny byly elektrospotřebiče, stolní a deskové hry.
Kapacita byla plně využita.
- S pohledu sociálně patologických jevů nedošlo v tomto školním roce k výraznějším
změnám, stále se potýkáme s kouřením lehkých drog, požívání alkoholických nápojů.
- Velmi je potěšitelný fakt, že v tomto školním roce došlo jen k minimálním škodám na
školním majetku. V měsíci červnu proběhla každoroční údržba internátu a malování
pokojů.
- Plán požadavků na příští školní rok – rekonstrukce elektroinstalace na MD
- výměna koberců na pokojích
- rekonstrukce sociálního zařízení 2 patře
- 11 -
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4. 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 a nově nařízením EU č.
852/2004, které je nadřazeno našim národním předpisům.

Výše stravného :
Učni

Zaměst.

snídaně + svačina
oběd
večeře + svačina
oběd

platba
16,20,19,14,-

fin. norma
10,- + 6,20,15,- + 4,20,-

příspěvek
0
0
0
6,- FKSP

Od 1. 9. 2008 bude stravné navýšené
Učni

Zaměst.

snídaně + svačina
oběd
večeře + svačina
oběd

19,22,21,12,-

12,- + 7,22,17,- + 4,22,-

0
0
0
10,- FKSP

Vyúčtování stravného a ubytování :
Přeplatky byly vráceny 30.6. a 1. 7. na účet předplatitele. Pokud byla strava a ubytování
placeny v hotovosti, byly přeplatky vráceny k 30. 6. Jestliže nebyly vyzvednuty, byly
ponechány na měsíc září / 1.a 2.ročníky /. U 3. ročníků při podepisování výstupních listů –
provedeno vyúčtování.
K 30. 6. zůstali dva dlužníci : Deméter Adam 1603,- Kč , Bandyová Silvie 1781,- Kč.
oba budou uhrazeny v září z rómské podpory
Za školní rok 2007 - 2008 bylo vydáno :
snídaní
obědů
večeří

19 601 porcí
41 086 porcí
16 167 porcí

Každý měsíc jsou prováděny uzávěrky :
stravného : příjem a výdej peněz : na účet, v hotovost, faktury
sklad potravin : příjemky, výdejky – velká kuchyň, kuchyňky, bufet
uzávěrky jsou založeny u účetní paní Téglové
Do školní jídelny je dodávaná zelenina a ovoce ze školní zahrady. Toto zboží je přijímáno za
1,- Kč za 1 kg. Díky této výhodě může jídelna každý den podávat zeleninové saláty a nemá
stravu na takové částce, jako jiné školy / 25,- až 28,- za oběd /.
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5.Činnost autoškoly:
V tomto školním roce bylo zahájeno 13 kurzů pro žadatele o získání řidičského
oprávnění v těchto skupinách : 10 x A 1, 3 x A, 21 x T, 36 x B a to buď v samostatných
kurzech nebo v kombinacích.
Celkově bylo zapsáno 66 žadatelů, 6 žadatelů požádalo v průběhu kurzu o převedení
k jiným autoškolám nebo o ukončení kurzu ze zdravotních důvodů.
Zkoušky proběhly u Městského úřadu v Chrudimi, probíhaly 1-2x měsíčně, od 1.4.08
proběhly celkem 7x.
Ke zkouškám bylo předvedeno celkem 36 žadatelů, z nichž 26 získalo řidičské
oprávnění – což je 72 % úspěšnost, což je naprosto srovnatelné s jinými autoškolami našeho
typu, navíc je zde rozhodující vyšší procento handicapovaných žáků s různým stupněm
poruch učení.
Autoškola má velký vliv na nábor nových žáků, rodiče velmi oceňují speciálně
pedagogický přístup vyučujících. Svou činností se podílí na využití doby po vyučování,
především u ubytovaných žáků a přispívá tak mj. i k prevenci soc.patolog.jevů a je dalším
stupněm v získání konkurenceschopnosti na trhu práce.
Velký problém je stav ve výuce provozované techniky, zejména osobního automobilu
Škoda Felicie, které je pro svou věkovou a technickou zastaralost méně vhodným vozidlem.

6.Stručné zhodnocení minimálního preventivního programu
- schůzka s rodiči – seznámení s postupem školy při řešení konkrétních situací v oblasti
sociálně patologických jevů
- sociometrický průzkum u žáků 1.ročníků – cíl - zjištění četnosti a rozsahu zkušeností
žáků s SPJ, způsoby trávení volného času, hodnotovou orientaci a základní sociální
informace – výsledek – oproti loňsku výrazněji stoupla opakovaná zkušenost s užíváním
marihuany na úkor jiných drog. Nejčastěji evidovaný problém je kouření, stoupá
průměrná
denní spotřeba vykouřených cigaret.
- projekt „Máš na to „ – 29 účastníků
- vytvořen projekt „Spolu s námi“, podaná žádost v grantovém řízení a realizaci projektu
protidrogové zdravotní politiky u KÚ Pardubického kraje – schváleno pro šk. rok 20082009.
- účast na školení Prevence kriminality a SPJ ve školním prostředí
- uspořádání tradičního hokejového utkání mezi pedagogy a žáky
- řešení v průběhu celého školního roku případy v rámci patolog. jevů
- spolupráce s VP
- spolupráce s přestupkovou komisí městyse Chroustovice, škola tím získala efektivní
nástroj, prostřednictvím kterého je možné ovlivňovat (redukovat) negativní projevy
chování žáků
- spolupráce s třídními učiteli
- informace o sociálně-patologických jevech na třídních schůzkách.
- pravidelné schůzky s rodiči a aktivní řešení vzdělávacích i výchovných problémů.
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- plán pro příští školní rok- pracovat na zkvalitnění školního klima
7. Činnost výchovného poradce
V průběhu školního roku 2007/08 proběhly v rámci výchovného poradenství na naší škole
následující aktivity:
- zaměření na problém docházky do školy a s tím spojené problémy.
- spolupráce s preventistou na odkrývání nezdravého klimatu ve vytipovaných třídních
kolektivech
- zavedení výchovných komisí – prostředek pro získávání informací od třídních učitelů o
absenci, doložení její neúčasti a případné výchovné problémy. Vše je na těchto poradách
projednáno a vyvozovány závěry a úkoly vyplývající ze školního řádu
- statistické vyhodnocování absence žáků a následná prezentace těchto údajů
- účast na seminářích pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou.
- těsná spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny – pomoc při řešení
problémů, konzultace o jednotlivých studentech, koordinace společného postupu
- úzká spolupráce se sociální pracovnicí školy.
- plán pro příští rok – kromě jiného i sledování uplatnění našich absolventů na trhu práce
- těžiště práce výchovného poradce:
- konzultace s žáky, pomoc při řešení problémů (kázeňských, prospěchových,
osobních, souvisejících s vysokou absencí apod.), spolupráce s třídními učiteli i
ostatními vyučujícími včetně vychovatelů
- konzultace s rodiči problémových žáků
- vedení dokumentace o jednáních se studenty i rodiči
-návrhy a realizace výchovných opatření
8. Česko-německá spolupráce
V letošním roce jsme oslavili 5.výročí partnerské spolupráce s Berufsschule St.Michaelswerk Grafenwöhr, se kterou udržujeme kontakt ve všech oblastech společenské činnosti.
Akce v oblasti odborné, sportovní a společenské:
- Září 2007 – účast fotbalového týmu partnerské školy Mistrovství republiky
speciálních škol v malé kopané
- Říjen 2007 – odborná praxe v Grafenwöhru oborů práce v autoservisu a opravářské
práce, po dobu 14 dnů pod vedením pedagogů Ing.Böhma a Prachaře a to v rámci
programu „Auf geht es“.
- Listopad 2007 – účast pod hlavičkou programu LEONARDO DA VINCI odborná
praxe v našem učilišti učňové z partnerské školy v oboru malíř, autoopravář a
zámečník.
- Únor 2008 – v rámci stejného programu praktikovali v našem učilišti partnerští malíři
a pečovatelky
- Duben 2008 v rámci získaného a realizovaného Grantu Pardubického kraje provedli
svou prezentaci v partnerské škole naši zahradníci a aranžérky, kteří velmi dobře
representovali školu pod vedením Ing.Bálka a pí. Šilarové, kdy zahradníci realizovali
sadovnický projekt v prostoru kolem studijně odpočinkového pavilonu a aranžérky
vyrobily obrazy a různá aranžmá ze suchých květin, jimiž vyzdobily areál partnerské
školy.
- Květen 2008 – již tradičně se zúčastnil fotbalový tým partnerské školy Mistrovství
republiky speciálních škol v kopané a obsadil krásné třetí místo.
- Červen 2008 – praktikovaly v našem učilišti v rámci programu „Auf geth es“ učnice
partnerské školy v oboru kadeřnice a kosmetička, kdy si zde získaly velmi dobré
jméno ve svém oboru díky tomu, že vlastní praxe směřovala ve prospěch především
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zaměstnankyň naší školy (stříhání, manikúra, masáže apod.), což bylo velmi pozitivně
hodnoceno.
V rámci této činnosti probíhají i akce, týkající se organizace shora uvedeného, tedy setkání
vedoucích pracovníků obou školských zařízení, kteří tyto praxe a ostatní akce připravují,
schvalují a následně i presentují. V uplynulém školním roce vykonalo vedení naší školy dvě
presentační návštěvy v Grafenwöhru v rámci odborných akcí a naopak vedení partnerské
školy se zúčastnilo Dne otevřených dveří OU a PrŠ v listopadu 2007 a Representačního plesu
OU v únoru 2008.
9.Činnost sportovního klubu Integra
Při škole působí Sportovní klub Integra, který je součástí Svazu mentálně postižených
sportovců ČR.
Sportovní soutěže :
Mistrovství republiky v Malé kopané – 27.9.-28.9.2007 – 8 družstev
Přechod přes Krkonoše 3.10. – 5.10.2007- 6 žáků
MSS ve futsále v Portugalsku - říjen – 7 žáků
MČR v lyžování 18.-19.1.2008 – 2 žáci
Velká kopaná ČSMPS ve dnech 7.-8.5.2008 -5 družstev
Košíková MČR Hradec Králové – 15.1.2008 – 10 žáků – 1.místo
Futsálové soustředění Rakousko – březen - 5 žáků
VII.

DALŠÍ AKCE A SOUTĚŽE POŘÁDANÉ V RÁMCI UČEBNÍCH OBORŮ

Šití oděvů
Oborová soutěž „ O nejhezčí polštářek dle vlastního návrhu „
Aranžérské práce
Soběslavská růže - soutěž v aranžování středních školy
Školní kolo v aranžování v rámci Dne otevřených dveří
Školní kolo v aranžování s Velikonoční tématikou
Pečovatelské práce
Školní kolo odborných znalostí.
Pořádání Dne zdraví a s tím spojené znalostní soutěže.
IX. EKONOMICKÝ ÚSEK

Výsledky hospodaření :

1
2
3
4
5
6
7
8

Mzdové prostředky, odvody a FKSP
- platy
- OON pro zaměstnance
- OON pro učně za produktivní práci
- sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP
ONIV
- ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
- potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)
- 15 -

Skutečnost v Kč
k 30.6.2008
sl.3
15 445 624
11 228 783
1 958
4 214 883
6 814 226
50 069
1 472 808
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9
11
12
13
14
15
16
24
25
26
28
29
30
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
49
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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- ochranné pomůcky
- učebnice a školní potřeby (bezplatně)
- knihy, učební pomůcky, předplatné
- dlouhodobý hmotný majetek (včetně kompenzačních pomůcek)
- nákup materiálu
- PHM
- ENERGIE celkem vč. stočného - součtový řádek (ř. 17 až ř. 23)
- internet
- služby pošt a telekomunikací (bez internetu)
- služby peněžních ústavů vč. pojištění
- nájmy tělocvičen a sportovišť (celková částka včetně služeb, energií atd.)
- 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 - pouze účelový znak
33 353)
- NIV dotace od kraje celkem (na běžné provozní výdaje)
- ostatní účelové dotace (vazba na ř. č. 43)
- převod z FO
- převod z RF
- převod z IF do údržby
PŘÍJMY CELKEM
Hospodářský výsledek (+, -) k 30.6.2008

Tato výroční zpráva za školní rok 2007-2008 byla projednána pedagogickou radou
dne ........... schválena školskou radou dne ...................................

……………………………
Jaroslava Kellerová
předsedkyně školské rady

…………………………..
Ing.Jaroslav Bálek
ředitel školy
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10 000
70 474
54 231
372 500
1 153 919
192 909
852 437
6 000
61 949
28 381
6 600
12 747
1 770
666 343
211 705
674 392
877 801
3 191
852 437
24 000
22 259 850
1 871 712
361 636
859 760
470 632
15 597 000
3 020 000
24 000

22 204 740
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