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 I.  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:  Ing. Jaroslav Bálek 
 
f) Součásti školy:  odborné učiliště, praktická škola, internát,školní jídelna 
 
 g) Dálkový přístup:  uciliste@chroustovice.cz 
 
 h) Údaje o školské radě 
 
 ch) Doplňková činnost 
 
 

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 vycházející 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. ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RAD Ě 
 
Školská rada pracuje od 21.1. 2009 v novém složení. Zástupce za pedagogické pracovníky je 
J. Lenochová, za rodiče – paní Petra Chadimová, za zřizovatele – pan Pavel Rejman. 
Rada se seznámila a schválila jednací řád školské rady, školní řád a koncepci rozvoje OU a 
PrŠ Chroustovice. 
Pro lepší komunikaci se školskou radou byla zřízena e-mailová adresa: 
skolskaradaou@seznam.cz. 
Zákonní zástupci žáků a zaměstnanci o tom byli písemně informováni. 
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III. DOPL ŇKOVÁ  ČINNOST 
 
Naše škola realizuje doplňkovou činnost podle živnostenského listu vydaného dne 4.11. 2003, 
č.j. OUŽ/7655/03Hr., ev. č. 360304 – 11716-00. Předmět podnikání: Pořádání odborných 
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 
Zastupitelstvem Pardubického kraje ze den 30. 4. 2009, č.j. KrÚ 22807/2009 OŠKT  byla 
schválena zřizovací listina na doplňkovou činnost – poskytování sociálních služeb. 
 
 
 
IV. PŘEHLED UČEBNÍCH OBORŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI  MŠMT 
ČR 
 
 
Škola sdružuje: 
 
Odborné učiliště    IZO: 060 103 370 
 
Praktická škola    IZO: 110 013 476 
 
Internát     IZO: 110 013 492 
 
Školní jídelna     IZO: 110 013 484 
 
 
 
 
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/004 Zámečnické práce a údržba  
(kód neuveden)   studium denní  délka studia 3 r. 0 m 

2. 23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví 
  (JKOV : 36 – 82 – 2/00)  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 denní  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 
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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 3 r.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 
 

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  
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VYUČOVANÉ OBORY - údaje k 30.9.2008     
     

Kód oboru Název oboru 
Počet 
žáků 

Cílová 
kap. 

Napln ěnost v 
% 

23-51-E/004 Zámečnické práce ve stavebnictví 17 42 40,47 
29-53-E/002 Pekařské práce 12 28 42,85 
29-54-E/003 Cukrářské práce 30 42 71,42 
31-59-E/001 Šití oděvů 8 42 19,04 
31-59-E/002 Šití prádla 1 16 6,25 
33-56-E/001 Truhlářské práce 49 84 58,33 
36-67-E/001 Zednické práce 27 56 48,21 
36-67-E/002 Stavební práce 1 16 6,25 
41-51-E/006 Farmářské práce 10 42 23,80 
41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce 2 16 12,5 
41-52-E/008 Květinářské práce-květin. a aran. práce 42 84 50 
41-52-E/011 Zahradnické práce 9 84 10,71 
41-55-E/002 Opravářské práce 53 84 63,09 
65-52-E/001 Kuchařské práce 34 70 48,57 
66-51-E/003 Prodavačské práce 6 42 14,28 
69-53-E/001 Práce v autoservisu 18 32 42,85 
69-55-E/003 Práce ve zdrav.a soc.zař.- provozní práce 1 16 6,25 
69-55-E/005 Práce ve zdrav.a soc.zař.-pečovatelské pr. 23 56 41,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva školy za školní rok 2008-2009  OU a PrŠ Chroustovice, Zámek 1 

 
- 6 -

 
V. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
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Ve školním roce 2008/2009 zaměstnávala škola celkem 94 pracovníků.  
Z toho bylo 61 pedagogů včetně ředitele a jeho tří zástupkyň a 13 vychovatelů včetně vedoucí 
vychovatelky.  
Provozní úsek měl 20 zaměstnanců.  
Výchovné poradenství zajišťoval učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, který má zkrácený 
úvazek. 
Funkci metodika prevence vykonával učitel všeobecně vzdělávacích předmětů v rámci své 
pracovní náplně. 
Sociální pracovnice zabezpečuje agendu týkající se žáků. 
 
 
Údaje o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků: 
 
typ vzdělání získané Z toho 

studuje 

VŠ magisterské 
stud. 

15 3 

bakalářské 
stud. 

11 4 

VOŠ 0 0 

maturita 39 0 

vyučen 9 0 

DPS 43 8 

spec. pedagogika 45 0 

 
 
 
Přehled pracovníků  

 
a) vedení školy: 
 

Ing. Bálek Jaroslav, ředitel 
Bc. Šilarová Miloslava, zástupce ředitele pro odborný výcvik 
Bc. Horáčková Hana, Bc. Jaroslava Kellerová, zástupce ředitele pro teorii 
Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka 
Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku 

 
b) vedoucí úseků: 

 
Bc. Horáček Petr, Kysela Zdeněk ml., Řeháková Jana, Trávničková Miroslava,  
Bc. Vrátilová Martina 

 
c) učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů: 

 
Mgr. Blažek Jan, Mgr. Bejblík Jan, Mgr. Dvořák Josef, Ing. Anton Fleško,  Bc. 
Chourová Hedvika, Mgr. Mrázek Aleš,  Mgr. Ozoráková Jaroslava, Mgr. Dagmar 
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Novotná, Mgr. Werlik Miroslav, Chmelík Marek,  Ing. Minařík Lubomír, Lang 
Zdeněk 

 
d) učitelé odborného výcviku: 

 
Lenochová Jana, Lachmanová Zdena, Máslová Bohumila,  Buchtel Jaroslav, Bc. 
Nováková Galina, Olexová Jana, Ing. Marie Krafková, Mgr. Puš Zdeněk, Mgr. 
Mandys René,  Voříšek František, Koutný Miloš, Slonek Petr,   Provazník Josef, 
Hájek Zdeněk, Prachař Leoš, Chmelík Miroslav, Bc. Jánová Jana, Pitrová Eva, 
Matuchová Kamila, Kysela Zdeněk st., Rychtařík Petr, Vosáhlo Lukáš,  Morávek Jan, 
Bárta Petr, Brychnáč Radek,  Mrázek Roman, Pýcha Petr, Solnička Josef, Dostálek 
Milan, Bačkovský Michal, Fořtová Jana, Chmelíková Helena, Johanová Ivana, Bc. 
Langová Janka, Nepivodová Naděžda, Salášková Hana, Uličná Vendula, Valentová 
Jitka, Podaný Ondřej 

 
e) vychovatelé:  

Beran Přemysl, Čečetková Jaroslava, Hejduk Miloš,  Lustigová Renata,    Zuntová 
Naděžda, Seiverová Hana, Wiesnerová Soňa, Mgr. Jakubec Jaroslav, Frýzek Miroslav, 
Rejmanová Jolana, Rybenská Pavla, Bc. Havlíková Vítězoslava 

 
 
f) nepedagogičtí pracovníci: 
 

Balousová Věra, Lesáková Daniela,  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, Ing.Piterka Tomáš, Kozel Josef, 
Smejkalová Lenka 
 
 

VI. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
 

Přijímací řízení do prvních ročníků:  
 

CELKEM přijato k 31.8.2009 127 
  

 
Kód oboru 

 
Název oboru Počet přijatých 

k 31.8. 2009 
23-51-E/005 Zámečnické práce 6 
26-51-E/004 Zámečnické práce a údržba 5 
29-53-E/002 Pekařské práce 8 
29-54-E/003 Cukrářské práce 8 
31-59-E/001 Šití oděvů 1 
33-56-E/001 Truhlářské práce 8 
36-67-E/001 Zednické práce 13 
41-51-E/006 Farmářské práce 4 
41-52-E/008 Květinářské a aranžérské práce 11 
41-52-E/011 Zahradnické práce 4 
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41-55-E/002 Opravářské práce 15 
66-51-E/003 Prodavačské práce 5 
66-52-E/001 Kuchařské práce 16 
69-53-E/001 Práce v autoservisu 13 
69.55-E/003 Provozní práce 2 
69-55-E/005 Pečovatelské práce 7 
36-67-E/002 Stavební práce 1 

 
 
 
VII. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁNÍ  
 
Absence a prospěch žáků  na konci školního roku 2008/2009: 
 
Absence žáků za školu: 
 
 
 
 
 
Přehled prospěchu žáků za školu: 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový průměrný prospěch denního studia:  2, 27 
 
 
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:  
 
 
 

 
 
 
 
VIII. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
 Na základě kladných zkušeností pokračujeme v aktivitách, které se osvědčily 
v minulých letech, negativní zkušenosti nás motivují hledat jiné směry řešení a práce v této 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 
celkem 29201 94,20 
z toho neomluvených 1150 3,72 

prospěl s vyznamenáním 39 
prospěl 255 
neprospěl 8 
neklasifikován 47 

 Zkoušku konalo Prosp. s vyzn. Prospěli Neprospěli 

denní studium 103 17 83 3 
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oblasti. V daném školním roce se tato činnost dělila do 2 základních oblastí, kterými byly 
školní, praktické vyučování a život žáků na internátě (viz. závěrečná zpráva vedoucího 
vychovatele). 
 Za úspěšné lze považovat pokračování v sociologickém průzkumu mezi žáky prvních 
ročníků zaměřeném na rizikové chování, který se stal výchozí diagnostikou pro následnou 
práci školního metodika prevence – (info o situaci a riziku sociálně patologických jevů). 
Podařila se realizovat většina plánovaných školních akcí, které s sebou nesou prvky 
specifické i nespecifické prevence (školní projekty – učitelé i žáci, kurzy školy – LVK a STK, 
výměnná praxe žáků, sportovní aktivity včetně mezinárodních účastí a v neposlední řadě i 
akce kulturně společenské). Jasně a srozumitelně byl definován systém řešení problematiky 
nejen sociálně negativních jevů, což vneslo průhlednost do práce pedagogického sboru, 
zejména třídních učitelů. Za pozitivní lze určitě považovat, že se daří ve stabilním rozsahu 
organizovat různé školní soutěže, výstavky (např. výtvarná, literární, sportovní, oborové 
soutěže apod.), nebo připomínat významné události (květinový den, světový den proti 
kouření...) s odpovídajícími aktivitami. V letošním roce proběhla též některá pásma a 
přednášky zabývající se problematikou sociálně patologických jevů - žáky hodnoceno kladně.   
  Rovněž je třeba se zmínit o stavu a situaci ohledně výskytu sociálně patologických 
jevů v našem zařízení. S platností nového „protikuřáckého zákona“ bylo v souladu s tímto 
zákonem zakázáno žákům kouření v prostorách a celém areálu školy po celou dobu konání 
výuky. Toto opatření přineslo řadu negativních reakcí i komplikací (zvýšení pedagog. dozorů, 
atd.), přesto nedocházelo k nijak výraznému nárůstu přestupkového chování žáků, jak se 
původně očekávalo. Zaznamenáváme občasné zneužívání marihuany (nejčastěji), okrajově 
dalších přírodních látek a alkoholu. V případě podezření provádíme, se souhlasem rodičů, 
testy na přítomnost těchto látek a vyvozujeme patřičné závěry. Opomenout nelze ani projevy 
šikany, jejichž četnost byla v porovnání s četností minulých let nižší. Za alarmující je nutno 
považovat rostoucí agresivitu a chování mezi žáky, rovněž stagnující problém s absencí žáků. 
 
 
Činnost výchovného poradce 
 

Školní rok je z pohledu výchovného poradce vnímán v několika rovinách. Při rozdělení 
kompetencí v návaznosti na legislativu se zaměřil především na absenci, dále pak na uplatnění 
našich žáků na trhu práce a na řešení výchovných problémů našich žáků. 

Hodnocení našich absolventů na trhu práce bylo znovu obnoveno po několika letech. 
V minulosti však tento průzkum nebyl validní z důvodu malé návratnosti. V letošním školním 
roce bylo provedeno u 74 žáků vycházejících ročníků školního roku 2007-2008. Návratnost 
byla 78 %, což představuje 58 navrácených dotazníků. 

Z celkového počtu 58 žáků v době šetření pracovalo 41, což představuje 71% z celkového 
počtu oslovených. 

Návratnost byla poměrně malá, přesto je tento průzkum vnímán jako pozitivní pro naši 
další práci. 

 Ohledně výchovných problémů došlo k ustálení kompetencí a doladění práce výchovné 
komise. Na tomto je třeba stavět i v budoucnu. Co se týká četností případů výchovného či 
patologického rázu, dá se považovat tento školní rok za průměrný.  
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IX. ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ ZAM ĚSTNANCŮ :  
 

Název počet účastník ů 
Seznámení s interaktivní tabulí 2 
Rozvoj emoční inteligence 1 
Seminář ke vzdělávání ŠVP všichni ped.prac. 
Respektovat a být respektován 2 
Poradenství ve škole a škol.zař 2 
Právní minimum-ochrana os.údajů 2 
Nemocenské pojištění aktuálně 1 
Od ŠVP k vyučovací hodině 2 
Jak správně napsat projekt a  
zaujmout hodnotitele 

13 

Školení k realizaci ŠVP 12 
Práce s problémovou mládeží 66 
Syndrom vyhoření 66 
Školení k ŠVP 12 
Interaktivní tabule 12 
Profesní průprava zástupců řed. 3 
Správní řízení ve škole 1 
Trendy floristika 2008-Brno 2 
Pracovní seminář SAS 2 
Enviromentální výchova 2 
Floristický seminář-Praha 2 
Emoce a VPCH, VPU 1 
Pracovně-právní vztahy 2 
Tvorba prac. sešitu pro PrŠ 2 
Zakl. problémy při vých. a vzděl. 2 
Humor v hodinách Čj a lit 1 
Využití psychomot v TV 1 
Český jazyk a mediální výchova 1 
Vzděláv. pro konkurenceschopnost 27 
Školení SAS 3 
Manipulace a hospodaření s 
odpady 

40 

 
 
 
Ostatní kurzy, přednášky, individuální semimáře: 

 
Název         počet účastníků 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Školení řidičů         2 
Kurz na křovinořez        6 
Hygienické předpisy          3  
Školení – mzdy         3 
Školení – pneu         1 
Přijímací řízení         4 
Svářečský kurz         2 
Zdravotnický seminář        1 
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X. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
 
Prezentace na  webových stránkách: 

• katalogu středních škol v ČR – stredniskoly.eu 
• scio.cz 
• skoly.cz 
• stredni.com 

 
Prezentace v tisku – inzerce: 

• Atlas školství – Pardubický kraj 2010/2011 
• příloha Vzdělávání  - Deník ČR - východní Čechy 

 
Prezentace v tisku – články: 

• Celostátní módní přehlídka  - Chrudimský deník 
• Partnerská spolupráce  se školou v Grafenwöhru – Chrudimský deník 

 
Prezentace na veřejnosti: 

• Přehlídka středních škol – Chrudim -  14.-15.10.2008 
• Přehlídka středních škol – Česká Třebová – 8. – 9.10. 2008 
• XII. školská výstava OU a  PrŠ východočeského regionu – Pardubice – 21.11.2008 
• setkání  se žáky vycházejících ročníků na ZŠ v Chrasti – 24.9.2008 
• setkání  se žáky vycházejících ročníků na ZŠ v Heřmanově Městci – 21.10.2008 
• Aranžerská soutěž – Soběslavská růže – 13.11.2008 
• Den otevřených dveří – 22. – 23. 11.2008 
• Burza  SOŠ a SOU – Lanškroun 2.12.2008 
• Adventní trhy - Muzeum Vysoké Mýto – 9.12.2008 
• Adventní koncert v zrcadlovém sále školy 
• Den rozmanitých činností – Ústí nad Orlicí – 28.4.2009 
• Den Země – úklid ve vesnici provedli ubytovaní žáci 
• Mistrovství ČR v plavání – Liberec – 24. – 25.4.2009 
• Celostátní módní přehlídka OU a PrŠ – Jirkov – 21.5.2009 
• 5. ročník MČR ČSMPS v kopané – pořadatel Integra Chroustovice – 7.-8.5.2009 
• Celostátní soutěž žáků odborných škol oboru cukrář- Sladké opojení – Kroměříž – 

14.5.2009 
• IX. Mezinárodní divadelní festival Lajkonik – Polsko- Krakov – 28.5 - 4.6.2009 
 
 

Mezinárodní výzkum v oblasti vzdělávání 
 
PISA – je projekt sponzorovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je 
největší mezinárodní výzkum v oblasti vzdělávání patnáctiletých.  
Za naši školu bylo vybráno celkem 26 žáků, vlastního testování se účastnilo 24 žáků. 

1. kolo testování proběhlo 20.4. 2009 
2. kolo testování proběhlo 19.5. 2009 
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Akce a soutěže uspořádané v učebním oboru na úseku KOVO  
 
V oboru práce v autoservisu se v rámci odborného výcviku za účelem dosažení co nejlepších 
výsledku v pracovních činnostech pořádaly drobné soutěže v zouvání a nazouvání pneumatik 
s vyvážením kola na čas, dále co nejkvalitnější nastavení zařízení a vlastní seřízení světlometů 
na osobních automobilech. 
 
V oboru Zámečnické práce ve stavebnictví - kroužek uměleckého kování  p. František 
Voříšek - 4 žáci,  kroužek posilování Mgr. Jan Bejblík - 6 žáků 
V oboru Opravářské práce 1.ročník - pomoc při realizaci výstavy Naše pole  Nabočany, 
odborná exkurze v Rosicích – výstava zemědělské techniky p. Josef Provazník. 
Obory Opravářské práce, Práce v autoservisu a Zahradnické práce - odborná exkurze Naše 
pole Nabočany - 16.6.2009 –  celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin 
a chemické ochrany, prezentace zemědělské techniky. 
Žáci oboru Zámečnické práce ve stavebnictví navštívili odbornou exkurzi - 1. a 2. ročník-  
Mgr. Jan Bejblík - Plyny a svařovací technika - 12. 6. 2009 Vysoké Mýto. 
 
Akce a soutěže uspořádané v učebním oboru Zahradnické práce, Farmářské práce a 
Květinářské a aranžérské práce : 
 
Soběslavská růže – soutěž středních škol v aranžování a vázání květin- 3 žákyně III. ročníku 
Školní kolo soutěže oboru aranžérské práce při DOD – 2. a 3. ročník 
Školní kolo Velikonoční soutěže v aranžování – 2. a 3. ročník 
Odborná exkurze I. ročníku – HOL-Flor Strašov 
Vánoční výstava Litomyšl – II. a  III. ročníky 
 
Akce a soutěže uspořádané v učebním oboru Truhlářské práce a Zednické práce 
 
Prezentace školy na úřadu práce v Pardubicích, prezentace ve speciální škole v Heřmanově 
Městci a Přelouč 
  
Akce a soutěže uspořádané v učebních oborech gastronomie 
 
Účast na projektu - tvorba učebních textů – učebnice „Příprava pokrmů pro praktické  školy“  
Školní kolo soutěže oboru Kuchařské práce – téma – vepřová pečeně s libovolnou  přílohou,  
ovocný nebo zeleninový salát, 
Cukrářské práce – téma – vlastní zdobení makety a  výroba    čajového pečiva. 
 
Pekařská soutěž v Brně – Voňavé pečení – 13. – 14. 5. 2009 
 
Cukrářská soutěž v Kroměříži – Mořský svět – 14. 5. 2009 
 
 

 
XI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

 
Ve školním roce 2008-09 nebyla provedena  kontrola ČŠI. 
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XII. ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
Skutečnost       

v Kč 
    
k 30.6.2009 

Mzdové prostředky, odvody a FKSP      15 695 974 
Platy           11 073 473 
OON pro zaměstnance             204 402 
OON pro učně za produktivní činnost           416 390 
Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP       4 001 709 
ONIV             6 834 377 
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem            48 187 
Potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)    1 483 104 
Ochranné pomůcky                56 475 
Učebnice a školní potřeby               72 943 
Knihy, učební pomůcky, předplatné               21 886 
Dlouhodobý hmotný majetek (včetně kompenzačních pomůcek)        180 585 
Nákup materiálu           1 279 396 
PHM                162 405 
Energie včetně stočného          1 511 252 
Internet                   8 975 
Služby pošt a telekomunikací (bez internetu)            26 897 
Služby peněžních ústavů vč. pojištění             22 018 
Nájmy tělocvičen a sportovišť                9 150 
Nájemné ostatní)movitého majetku, plynových lahví, příležitostné apod.)        20 552 
Služby školení a vzdělávání včetně cestovného          129 564 
Ostatní služby  (bez internetu)            554 201 
Opravy a údržba nemovitého majetku (bez větší údržby)         351 452 
Opravy movitého majetku             211 293 
Odpisy                752 922 
Daně a poplatky včetně daně z příjmů       100 
Ostatní výdaje (vč. reprefondu)         1 385 011 
Výdaje z ostatních účel. dotací (bez přímých výdajů a běžného provozu)         57 261 
VÝDAJE CELKEM         22 530 351 
Příjmy z produktivní práce žáků         1 478 819 
Příjmy v DD a internátech             235 987 
Příjmy ze školního stravování (potraviny)           917 855 
Ostatní příjmy (vč. úroků)             432 044 
NIV dotace ze státního rozpočtu (na přímé náklady – pouze ÚZ 33353) 15 715 000 
NIV dotace od kraje celkem (na běžné provozní výdaje)     2 779 000 
Ostatní účelové dotace          1 267 651 
PŘÍJMY CELKEM         22 826 356 
Hospodářský výsledek k 30.6.2009            296 005 
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XIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZIN ÁRODNÍCH 
PROJEKTŮ 

 
Projektová oblast se v uplynulém školním roce stala nedílnou součástí získávání 

finančních zdrojů pro potřeby školy ve všech oblastech jejího fungování. 
 
V rámci zachování kulturního dědictví byl vypracován a schválen k realizaci „Program 

záchrany architektonického dědictví na rok 2009“, kdy jeho obsahem byla oprava 
pískovcových soch na vstupním portálu. V současnosti je připraven další projekt shora 
uvedeného programu, který by měl zajistit dokončení opravy střechy zámecké budovy. 

 
Na jaře roku 2009 byl vypracován projekt „Učíme se učit“, který sledoval základní cíle 

interaktivní výuky a to v rámci vyhlášeného „Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“. Tento projekt byl hodnotitelem doporučen ke schválení, ovšem nebyl 
schválen v rámci výběrového řízení výběrovou komisí Pardubického kraje. 

 
Ekologické aktivity školy byly v uplynulém školním roce zastoupeny žádostí o grant 

v rámci „Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí 
v Pardubickém kraji pro rok 2009“ ( Ekovýchovné středisko na zámku v Chroustovicích) a 
projektem zpracovaným ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubice pod názvem „ Odborné 
učiliště a Praktická škola Chroustovice, úprava zámeckého areálu“. Tyto projekty byly 
doporučeny ke schválení a v současné době procházejí schvalovacím administrativním 
řízením. 

 
V rámci využití nových zdrojů energie byl rovněž ve spolupráci s příslušným odborem 

Pardubického kraje vypracován projekt v rámci „Programu životního prostředí“, řešící 
problematiku využití obnovitelných zdrojů energie pomocí nových čerpadel. Tento projekt je 
v současné době podán a probíhá schvalovacím řízením. 

 
Spolupráce s partnerskými školami je rovněž závislá na projektech a programech 

příslušných institucí, organizací a orgánů a v uplynulém školním roce se podařilo realizovat 
následující programy a projekty:  

• projekt Leonardo da Vinci ve výši 5.800  EUR, realizovaný jako projekt odborných 
praxí učňů Odborného učiliště a Praktické školy Chroustovice v partnerské škole St. 
Michaels-Werk Grafenwöhr 

• projekt „Program odborných praxí“ ve výši 120.000,-Kč na základě hostitelského 
principu (finanční částka je rozdělena mezi partnerské školy v rámci odborných praxí 
jejich žáků v partnerské škole ) 

• grant Pardubického kraje „Na jídelníčku je přátelství“ ve výši 20.000,-Kč v rámci 
presentace jednotlivých oborů v partnerské škole 

• grant Pardubického kraje v oblasti zdravotní a protidrogové politiky ve výši 20.000,-
Kč 

 
Tyto projekty jsou nejen součástí celkové koncepce školy při získávání finančních zdrojů, 
ovšem velkou měrou se podílejí na zkvalitňování činnosti školy ve všech sférách její 
působnosti a napomáhají především k zkvalitnění pracovních podmínek, životního prostředí, 
mezinárodní spolupráci, mimoškolním aktivitám a materiálnímu zajištění všech složek školy. 
 Největší akcí byla rekonstrukce střech a historických mostků, financována z Norských 
fondů ve výši 23 mil. Kč.  Součást rekonstrukce byla i oprava přístupových cest k hlavnímu 
vchodu. 
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XIV.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, 2 učebny pro všeobecně vzdělávací předměty. 
 
Přehled akcí učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů: 

• Devátý ročník výtvarné soutěže – účastnilo se 7 žáků 
• Desátý ročník literární soutěže – účastnili se 4 žáci 
• Divadelní představení Jak se vodník stěhoval – hráno pro MŠ Chroustovice, účast na 

divadelním festivalu v polském Krakově – účastnilo se 6 žáků 
• Divadelní představení O veliké řepě – hráno pro MŠ Chroustovice 

 
 
 
 
Žákovská knihovna 
Má neopomenutelný význam pro výchovu a vzdělávání žáků. Má 4893 svazků, během 
školního roku se realizuje přes 200 výpůjček, odebíráme 20 periodik, mapy, máme zakoupeny 
rekvizity a materiál na kulisy. 
 
Tělesná výchova  
Tělesná výchova probíhá ve školní 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. 
Nákladem 2 mil. Kč  byla zhotovena dvě tenisová hřiště. Finanční prostředky byly získány 
z daru od firmy Allessis. Hřiště byla uvedena do provozu v červenci, za účasti hejtmana 
Pardubického kraje Radko Martinka. 
 
Akce : 
• Malá kopaná pedagogové a žáci – září 2008 
• Nácvik gymnastiky  na DOD – říjen a listopad 2008  
• Lyžařský kurz – prosinec 2008 a únor 2009  
• Velká kopaná pedagogové a žáci – duben 2009 
• Cyklo-turistický kurz – Svratouch – květen 2009 
 
 
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 - TORO Vysoké Mýto pro zedníky, 
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. Tvoří hodnoty, zajišťují údržbu 
a rekonstrukci školních budov, internátu, podílejí se na úklidu a výzdobě školy. Do školní 
prodejny dodávají své výrobky a výpěstky. 
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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 

U zámečnické dílny je dán požadavek na rekonstrukci sociálního zařízení, výměnu oken a 
značně poškozené podlahy ve všech jejích prostorách. Nářadí je postupně doplňováno vždy 
ke konci kalendářního roku. V tomto školním roce byla zakoupena ruční ohýbačka na ocelové 
okrasné prvky jako výplně do zábradlí, atd., dále velice výkonný odsavač kouřových zplodin 
svařování. Je třeba naplánovat prohlídky a opravy zastaralého strojního vybavení odbornou 
firmou (strojní nůžky, strojní ohýbačka, svařovací bodovky). Na velice dobré úrovni je 
opravené osvětlení v dílnách a vytápění. 

V dílně autoservisu byl dán požadavek na zakoupení zkušebny válcových brzd 
s vyhodnocením parametrů. Drobné nářadí je doplňováno postupně dle požadavku v průběhu 
školního roku. Pracoviště se neustále inovuje vzhledem k velkému zájmu budoucích žáků. 

Proběhne rekonstrukce dílny opravářů. Byla konzultována a realizována projektová 
dokumentace s firmou BKN s.r.o. Vysoké Mýto. Dokumentace byla vypracována a předána 
vedení školy. Výhledově bude následovat výběrové řízení na provedení stavebně technických 
prací. Tímto bude řešeno provádění odborného výcviku v rámci učiliště, tedy údržba a opravy 
veškeré zemědělské techniky v kterémkoliv ročním období, včetně provádění závěrečných 
učňovských zkoušek. 

Byla navázaná spolupráce s firmou  SaŘ  Chroustovice. 
Pro kvalitní výuky žáků na úseku KOVO je realizována a dokončuje se odborná učebna. 
 

Obory gastronomie 
Odborný výcvik probíhá na cvičných kuchyňkách a hlavní kuchyni. Ve cvičných 

kuchyňkách žáci připravují výrobky pro školní bufet, ve školní kuchyni vaříme pro ostatní 
žáky a zaměstnance. 

Materiální vybavení kuchyňského úseku je na velmi dobré úrovni. Stroje a zařízení byly 
nakoupeny již v minulých letech. Byla zajištěna oprava podlahy na učebně č. 14. Byl 
zakoupen materiál pro cukrářský obor – speciální modelovací pomůcky pro tvarování  
modelovací hmoty, barvení a sady na tvarování cukrářských ozdob. Dále  to byl universální 
(šlehací a hnětací) stroj, lednice a kombinované sporáky. 

Na zkvalitnění výuky byla zakoupena televize, video, DVD přehrávač. 
 

Obor Zednické práce 
 

V odborném výcviku se obor podílí na rekonstrukci školní budovy a internátu, pracovalo 
se na stavbách pro TORO Vysoké Mýto a externích zakázkách. 

 
Obor Truhlá řské práce 
 

Odborný výcvik probíhá v učilišti, žáci pracují na požadavcích školy a internátu – 
vyrábějí stoly, židle, postele. 

Materiální vybavení je na průměrné úrovni. Některé stroje a zařízení by potřebovaly 
výměnu.  
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Obor Pečovatelské práce, Šití oděvů a Prodavačské práce  
Odborný výcvik probíhá v učilišti, pouze pečovatelky ve třetím ročníku realizují OV  v 

nemocnicích, penzionech a domovech důchodců.. 
Pečovatelky se podílejí na úklidu školy, praní a žehlení prádla pro internát, prodavačky 

zajišťují prodej výrobků oboru gastronomie, šičky šijí podle požadavků a potřeb jak školy, tak 
internátu. 

Byla provedena rekonstrukce prádelny, zakoupena nová pračka. Pro zatraktivnění oborů 
jsou pořádány různé akce jak v rámci učiliště, tak i pro veřejnost, např. soutěž pro speciální 
školy „Mladý módní tvůrce“, módní přehlídka při DOD, drobné pohoštění (bylinkové 
chuťovky a bylinné čaje)  v rámci „zdravé výživy“ a při DOD. 

 
 

Obor Aranžérské práce, Zahradnické práce a Farmářské práce 
Odborný výcvik probíhá ve vybavených sklenících a parku, který je součástí školy. 
Proběhla rekonstrukce podlah šaten a učebny v květinárně. 
Aranžerky se podílejí na výzdobě školy, plnění zakázek v oblasti suché, příležitostní, 

smuteční a svatební vazby. 
 

3.Provozní úsek 
Provozní úsek pracoval rovněž velmi dobře. Technicko-hospodářské pracovnice se 
musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Také pracovníci údržby a úklidu 
řešili a odstraňovali po celou dobu vyučovací i prázdninové části uplynulého školního 
roku řadu drobných i rozsáhlejších oprav a provozních problémů. Často se podílí i na 
zabezpečení investičních akcí. Ostatní provozní pracovníci zabezpečovali chod zahrady, 
hlavní kuchyně a školní jídelny. 
 
 

4. Česko-německá spolupráce 
 

Ve školním roce 2008/2009 oslavila škola 5. výročí spolupráce s partnerskou školou ve 
Spolkové republice Německo, s Berufsschule St. Michaels-Werk Grafenwöhr. Spolupráce 
byla v uplynulém školním roce zaměřena především na organizování odborných praxí žáků 
v partnerské škole na základě vypracovaného a schváleného projektu v rámci programu 
Leonardo da Vinci, kdy touto cestou byly současně zmiňované praxe finančně zajištěny. 
V říjnu 2008 se uskutečnil pracovní pobyt spojený s odbornou praxí v partnerské škole, 
kterého zúčastnilo sedm žáků naší školy v oboru truhlář a pečovatelka. Obdobnou praxi 
vykonali v naší škole žáci z Grafenwöhru ve dvou termínech, a to v květnu a červnu 2009, 
kdy zde praktikovali učni v oboru zámečník, opravář, malíř a pečovatelka v celkovém počtu 
sedmnáct žáků. Součástí odborných praxí byl i pobyt německých žákyň v oboru kadeřnice 
v listopadu 2008 v rámci propagace spolupráce u příležitosti konání Dnů otevřených dveří 
OU a PrŠ Chroustovice a následný pobyt našich žáků v oboru stavební zámečník v počtu 
sedmi žáků v partnerské škole v prosinci 2008 na základě přiděleného Grantu Pardubického 
kraje, kdy tito vyráběli pro své německé spolužáky kovové nosiče mobilních telefonů. 
 

Pravidelnou součástí spolupráce obou škol je již tradičně účast jejich zástupců na akcích 
kulturního a sportovního charakteru, které pořádá partnerská škola. V uplynulém školním 
roce to byl halový turnaj v sálové kopané organizovaný partnerskou školou v Grafenwöhru, 
který proběhl v prosinci 2008, a Mistrovství republiky speciálních škol v malé kopané a 
klasické kopané, které organizovala naše škola v září 2008 a v květnu 2009  kterého se 
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sportovní týmy partnerské školy zúčastňují již tradičně a dávají mu tak nezaměnitelný 
mezinárodní ráz.  

 
Z mimoškolních aktivit je nutné dále vzpomenout i akce a setkání, která nemají shora 

zmiňovaný charakter, a těmi jsou setkání zástupců obou škol, pedagogů a dalších 
zaměstnanců u různých příležitostí společenského a organizačního rázu a vedou tak 
k prohlubování spolupráce obou partnerských zařízení. V uplynulém školním roce to byla 
především oficiální setkání vedoucích pracovníků obou škol v září a říjnu 2008 za účelem 
plánování a koordinace další spolupráce v následujícím školním roce, a to na úrovni ředitelů 
obou škol, návštěva vedení partnerské školy u příležitosti Dnů otevřených dveří v listopadu 
2008, kdy se společně s vedením partnerské školy těchto zúčastnil i starosta města 
Grafenwöhr, který návštěvy využil pro setkání se zástupci městyse Chroustovice v rámci 
vzniku a rozvoje  další možné spolupráce obou obcí. V rámci mezinárodních aktivit byla 
partnerská škola vyznamenána cenou jako nejlepší speciální škola v Bavorsku a předání 
tohoto významného ocenění se rovněž zúčastnili zástupci naší školy, jimž bylo na místě 
tlumočeno ocenění spolupráce obou škol ministryní pro evropské záležitosti p.Müllerovou. Již 
tradiční akcí byla květnová návštěva pedagogů partnerské školy v Chroustovicích, kdy přátelé 
z Německa velmi pozitivně hodnotili připravený společensko kulturní program. V příštím 
školním roce čeká obdobné setkání naše pracovníky v Grafenwöhru.  

V rámci integračního procesu  a rozvíjení další mezinárodní spolupráce navázala škola 
prvotní kontakty se školami v polském Krakově a slovenském Prešově, kdy proběhly v rámci 
zahájení spolupráce návštěvy zástupců těchto škol v našem učilišti, naši zástupci se 
představili s perspektivou plánu spolupráce v Prešově.  V Krakovu naši žáci prezentovali své 
kulturní aktivity během konání  divadelního festivalu školských zařízení. Sportovní týmy 
obou těchto škol byly současně pozvány na Mistrovství republiky speciálních škol v malé 
kopané, konané v objektu naší školy v říjnu 2009. 

 
Perspektiva spolupráce a její škála je velmi bohatá, do práce se zapojuje více a více 

pedagogických pracovníků, velmi dobře lze hodnotit i zájem a propagaci školy v tomto směru 
ze strany hromadných sdělovacích prostředků, což se stává již pravidlem a vede k zviditelnění 
školy a pozitivnímu náhledu na ni. 

 
 

5. Činnost sportovního klubu  Integra 
 

Při škole působí Sportovní klub Integra, který je součástí Svazu mentálně postižených 
sportovců ČR. 
Sportovní soutěže : 
 

Září Mistrovství České republiky v cyklistice Račice  
 Přechod Krkonoš – Malá Úpa  
Říjen Mistrovství České republiky v malé kopané – Chroustovice, 1. místo   
 Mistrovství Evropy ve futsale Maďarsko  
Listopad Regionální kolo ve stolním tenise Hradec Králové (na MČR jsme se 
  nekvalifikovali ) 
 Futsalový turnaj v Hradci Králové – příprava na turnaj v Německu  
Prosinec Mezinárodní turnaj ve futsale Německo  
Leden Mistrovství České republiky v basketbale Hradec Králové – 1. místo  
Únor Futsalové reprezentační soustředění Rakousko – Ramsau  
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Březen Regionální kolo v plavání Chrudim  
 Mistrovství České republiky v klasickém lyžování Malá Úpa – 3., 4., a 5. místo  
Duben Mistrovství České republiky v plavání Liberec – 4 prvá místa  
 Regionální kolo ve florbale Hradec Králové (na MČR jsme nepostoupili) 
Květen Mistrovství České republiky v kopané Chroustovice – 2. místo  
 Turnaj v nohejbale Hořice  
Červen Mistrovství České republiky v tenise Žamberk v ženách 1. místo  
Červenec 5.-14. Global games – turnaj ve futsale  
 
 

 
XV. Internát  

V rámci volnočasových aktivit na internátu byly pořádány exkurze, sportovní turnaje, 
poznávací i vzdělávací výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí. Tyto aktivity si 
zajišťovali  vychovatelé v rámci skupin a dle zájmu ubytovaných žáků. 

Během roku proběhlo takových to výjezdů přes třicet a vždy se sešly s kladným ohlasem 
jak z řad žáků, tak se spokojeností vychovatelů. Akce jsou zajišťovány školním autem a žáci 
si hradí pouze případné vstupné s příspěvkem 30% z fondu Klubu rodičů a přátel školy. 
V loňském šk. roce tak proběhly například  
exkurze: strojírenský podnik Bruck – Zámrsk u Vysokého Mýta, pivovar – Hlinsko, 
Východočeské divadlo Pardubice- kostymérna a zákulisí divadla 
poznávací výlety:  muzeum E. Holuba – Holice, město Pardubice-histor. jádro, zámek, 
významné budovy města, Kunětická hora - hrad, místní zoopark + Muzeum perníku, 
Nasavrky – návštěva sokolnických voliér a obory, Proseč – rozhledna Terezka, sečská 
přehrada + vycházka na zříceninu Oheb, předvánoční prohlídka V. Mýta – vyhlídková věž, 
nákupy, Litomyšl – zámek, histor. jádro města, 2x Slatiňany – zámek a hipologické muzeum, 
zámek Žleby, Muzeum řemesel Letohrad. 
 
kulturní a sportovní akce: 
3x divácká účast na hokej. utkání v Chrudimi 
2x bazén Chrudim a 1x Aqua-centrum Hr. Králové 
Bambiriáda  - Chrudim 
2x multikino Pardubice – „Gympl“, „U mě dobrý“ 
3x bowling  v Chrudimi a 2x v Luži  
1x kuželky v Bližňovicích 
posezení v Roubence s hosty  z družební školy z Německa 
účast na koncertu Nadace Novy – Chceme žít s vámi - 20 žáků 
BESEDA  na téma Česká armáda – proběhla 23.4. 2009 za účasti žáků vycházejících ročníků 
 
turistika:  
přechod Krkonoš 
pochodové cvičení – Chrast, zámek, zámecká zahrada - Podskala 
Horecký rybník 
chat. oblast Žebro 
 

V rámci internátu jsou a byly zpravidla každý čtvrtek pořádány celointernátní soutěže, 
klání pro jednotlivce či skupiny, a to buď sportovně zaměřené, jen na zručnost, postřeh, 
vědomosti, dovednosti,…  
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Příkladem je uskutečněný turnaj ve vybíjené, fotbale, v šipkách, ve stolním tenise, 
badmintonu, PC hry „ Vampirjago“, „Sobí spřežení“, střelba ze vzduchovky, překážkový běh 
 

Všeobecný rozhled, vzdělání, inspirace pro volbu zájmů a vyplnění volnočasových aktivit 
byly zajišťovány besedami, které organizovali sami vychovatelé nebo nás navštívili externí 
pracovníci z řad cestovatelů, odborníků na různou  problematiku či zájmovou aktivitu. Besedy 
byly pořádány dle možností 1x za měsíc a založené na dobrovolnosti zájmu žáků. Tématy 
byly cestopisy, patologické jevy (kriminalita, návykové látky,..),problematika dospívajících 
(partner. vztahy, sex,..), zvyky a tradice…. Mimo to si každý vychovatel 1x za měsíčně 
připravoval besedu v rámci skupiny zaměřenou zejména na běžné životní postoje, návyky  
(hygiena, soužití, etika, práva a povinnosti, předpisy v dopravě, vztah k majetku, hospodaření 
s fin. prostředky,…) 

 
Každé úterý navštěvují žáci zájmové kroužky. Volit si mohli dle vlastního zájmu, nálady a 

výběr jim byl umožněn nabídkou s různorodým zaměřením (kroužek rybářský, cyklistický, 
truhlářský, stolní tenis, přírodovědný, pohybový, literárně dramatický, šipky, hasičský, 
fotbalový, basketbalový, šachový, společenských her…). 
 

Školní rok probíhal na internátě v sestavě 10 denních vychovatelů. Každý vychovatel měl 
na starosti 1 skupinu s počtem 12 – 16 žáků, a to čtyři skupiny dívek a pět skupin chlapců . 
Noční provoz zajišťovali 2 pedagogičtí pracovníci.   
  

 
K 31.10. 2008 bylo vykázáno celkem 140 ubytovaných žáků, z toho 106 chlapců a 34  
dívek. 
 
 
XVI. 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 :                      platba               fin. norma          příspěvek      
 
Učni         snídaně + svačina      19,-                 12,- + 7,-               0 
                 oběd                           22,-                 22,-                       0 
                 večeře + svačina        21,-                 17,- + 4,-               0 
Zaměst.    oběd                           12,-                  22,-                      10,-  FKSP 
 
 
 
Za školní rok 2008  -  2009   bylo vydáno :                                                                                              
                                                                                                                                                            
                                                                          snídaní            18 135    porcí 
                                                                          obědů              39 680    porcí 
                                                                          večeří              14 690    porcí                              
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XVII. Činnost autoškoly: 
 

V tomto školním roce bylo zahájeno 12 kurzů pro žadatele o získání řidičského oprávnění 
v těchto skupinách: 28 x  B, 3 x A1, 20 x T, 2 x A +B, a to buď v samostatných kurzech nebo 
v kombinacích. 

Celkově bylo zapsáno 54 žadatelů, 4 žadatelé požádali v průběhu kurzu o převedení 
k jiným autoškolám nebo o ukončení kurzu ze zdravotních důvodů, 29 žadatelů ještě stále 
nebylo předvedeno na zkoušky. 

Zkoušky proběhly u Městského úřadu v Chrudimi, probíhaly 1-2x měsíčně, od 18.9. 2008 
proběhly celkem 15x. 

Ke zkouškám bylo předvedeno celkem 21 žadatelů, z nichž 18 získalo řidičské oprávnění 
– to je 85 % úspěšnost, což je naprosto srovnatelné s jinými autoškolami našeho typu, navíc je 
zde rozhodující vyšší procento handicapovaných žáků s různým stupněm poruch učení. Oproti 
minulému školnímu roku máme  úspěšnost vyšší o 13 %. 

Autoškola má velký vliv na nábor nových žáků, je to další stupeň v získání 
konkurenceschopnosti na trhu práce, rodiče velmi oceňují speciálně pedagogický přístup. 

 
 
XVIII. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI  A DALŠÍMI 
PARTNERY 
 
- Při škole je založena odborová organizace, která má 31 členů, schůzky výboru ČMOS a     
vedení školy probíhají čtvrtletně. 
- Při zajištění odborného výcviku škola využívá zaměstnavatele – KOVO Socha Říha, TORO 
Vysoké Mýto, Moras Moravany, ZD Rosice, Dům s pečovatelskou službou Chroustovice, 
Nemocnice Chrudim a dalších firem v rámci zajištění individuálního odborného výcviku 
žáků. 
- spolupráce s PPP – vyšetření žáků, konzultace IVP 
- NIDV, CCV – vzdělávací akce 
- V rámci náboru probíhá spolupráce se všemi speciál. školami v Pardubickém kraji. Pořádají 
se projektové dny 
- Spolupráce se zřizovatelem – řešení ekonomických, pedagogických a personálních 
záležitostí 
- Spolupráce se zahraničními partnery – OU internátní Prešov 
       - ZSS Krakov 
       - s Berufsschule St.Michaels-Werk Grafenwöhr  
 
        …………………………….. 
                Ing. Jaroslav Bálek 
                      ředitel školy 
 
Tato výroční zpráva za školní rok 2008-2009  byla schválena školskou radou dne …………… 

        ……………………….............                                                               

              Jana Lenochová 

                     předsedkyně školské rady                          

      


