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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE.
Název školy:

Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1

Adresa školy:

538 63 Chroustovice, Zámek 1

Charakteristika školy : Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice je střední škola
připravující pro výkon povolání absolventy základních škol určených pro žáky se zdravotním
(mentálním) postižením, absolventy základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a
žáky, kteří ukončili základní školní docházku 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.
Forma hospodaření: příspěvková organizace, IČO: 60103370
Zřizovatel školy: Zřizovatelem OU a PrŠ 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, Bc. Jaroslava Kellerová, zástupce ředitele pro teorii
Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka
Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku
Součásti školy:

odborné učiliště, praktická škola, internát, školní jídelna

Dálkový přístup:

uciliste@chroustovice.cz

Údaje o školské radě: Školská rada (dále jen ŠR) byla zřízena 1.1. 2006.
ŠR zasedala ve školním roce 2010/2011 třikrát a to 13.10.2010, 12.1.2011, 22.3.2011 a
22.6.2011. Ze všech zasedání jsou pořízeny zápisy uložené u předsedy ŠR.
V průběhu školního roku došlo k zásadním personálním změnám ve složení Školské rady. Po
rezignaci stávajících členů v lednu 2011, bylo od února 2011 ustaveno nové složení Školské
rady: Ing. Anton Fleško – zástupce za pedagogické pracovníky a předseda ŠR, Oldřich
Fuksa, který byl jmenován zřizovatelem a Romana Faltýnková , jako zástupkyně žáků a jejich
zákonných zástupců..
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
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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

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
2. 23-51-E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví
(JKOV : 36 – 82 – 2/00)
studium denní
29-51-E Potravinář, potravinářské práce
3. 29-51-E/01 Potravinářská výroba
(kód neuveden)
studium denní
4. 29-51-E/02 Potravinářské práce
(kód neuveden)
studium denní
29-53-E Pekař, pekařské práce
5. 29-53-E/002 Pekařské práce
(JKOV: 29-84-2/00)
studium denní
dobíhající obor
29-54-E Cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
6. 29-54-E/003 Cukrářské práce
(JKOV :29-86-2/00)
studium denní
dobíhající obor
31-59-E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic
7. 31-59-E/001 Šití oděvů
(JKOV: 31 –60 –2-/00)
studium denní
dobíhající obor
8. 31-59-E/002 Šití prádla
(JKOV: 31 –61 – 2/
studium denní
dobíhající obor
9. 31-59-E/01 Šití oděvů
(kód neuveden)
studium denní
10. 31-59-E/02 Šití prádla
(kód neuveden)
studium denní
33-56-E Truhlář, truhlářské práce
11. 33-56-E/001 Truhlářské práce
(JKOV: 33 –76 –2/ 00)
studium denní
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délka studia: 3 r. 0 m
délka studia: 3 r.0 m
délka studia: 3 r.0 m
délka studia: 2 r.0 m
délka studia: 2 r.0 m

délka studia 3: r.0 m

délka studia:3 r.0 m
délka studia:2 r.0 m
délka studia:3 r.0 m
délka studia:2 r.0 m
délka studia:3 r.0 m

33-57-E Zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sport. potřeb
12. 33-57-E/001 Dřevařské práce
(kód neuveden))
studium denní
délka studia:3 r.0 m
36-64-E Tesař, tesařské práce
13. 33-56-E/002 Tesařské a truhlářské práce – tesařské práce
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
36-67-E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce
14. 36-67-E/001 Zednické práce
(JKOV:36 –44 2/00
studium denní
délka studia:3 r.0 m
15. 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
16. 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
17. 41-52-E/005 Sadovnické a květinářské práce
(JKOV: 45 – 89 –2/00)
studium denní
délka studia:2 r.0 m
dobíhající obor
18. 41-52-E/008 Květinářské práce – květinářské a aranžérské práce
(JKOV: 45 – 93 –2/01)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
dobíhající obor
19. 41-52-E/01 Zahradnické práce
(JKOV: kód nepřidělen)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
20. 41-52-E/011 Zahradnické práce
(JKOV: kód nepřidělen)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
dobíhající obor
4l-55-E Opravář zemědělských strojů, opravářské práce
21. 41-55-E/002 Opravářské práce
(JKOV: 45 –91 –2/00 )
studium denní
délka studia:3 r.0 m
dobíhající obor
22. 41-55-E/01 Opravářské práce
(kód neuveden )
studium denní
délka studia:3 r.0 m
65 -51 -E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování
23. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
65 -52 -E Kuchař, kuchařské práce
24. 65-52-E/001 Kuchařské práce
(JKOV: 64 –64 –2/00)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
dobíhající obor
66-51-E Prodavač, obchodník, obchodní provoz
25. 66-51-E/003 Prodavačské práce
(JKOV: 64-69-2/00)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
dobíhající obor
26. 66-51-E/01 Prodavačské práce
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:3 r.0 m
69-53-E Provoz služeb
27. 69-53-E/001 Práce v autoservisu
(JKOV: 64-66-0/00)
studium denní
délka studia:3 r.0m
69-55-E Práce v čistírnách a prádelnách
28. 69-54-E/01 Provozní služby
(kód neuveden)
studium denní
délka studia:2 r.0 m
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69-55-E Pečovatelské práce
29. 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
dobíhající obor
30. 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
78 - 62 – C Jednoletá a dvouletá praktická škola
31. 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá
(JKOV: 63 –43 –3/ 00)
studium denní
délka studia:2 r.0 m

VYUČOVANÉ OBORY - údaje k 30.9.2010
Kód oboru

Název oboru

Počet
žáků

23-51-E/004
23-51-E/004
29-53-E/002
29-51-E/02
29-54-E/003
29-51-E/01
31-59-E/001
31-59-E/01
31-59-E/002
31-59-E/02
33-56-E/001
33-57-E/001
36-64-E/002
36-67-E/001
36-67-E/002
41-51-E/006
41-52-E/005
41-52-E/008
41-52-E/01
41-52-E/011
41-52-E/01
41-55-E/002
41-55-E/01
65-52-E/001
65-51-E/01
66-51-E/003
66-51-E/01
69-53-E/001
69-55-E/003
69-54-E/01
69-55-E/005

Zámečnické práce a údržba
Zámečnické práce ve stavebnictví
Pekařské práce - dobíhající
Potravinářské práce – pekař - ŠVP
Cukrářské práce - dobíhající
Potravinářská výroba – cukrář - ŠVP
Šití oděvů
Šití oděvů – dekorat.a krejčovské práce
Šití prádla - dobíhající
Šití prádla - ŠVP
Truhlářské práce
Dřevařské práce
Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce
Zednické práce
Stavební práce
Farmářské práce
Sadovnické a květinářské práce - dobíhající
Květinářské práce-květ.a aran.práce-dobíh.
Zahradnické práce-květ. a aran.pr.-ŠVP
Zahradnické práce- dobíhající
Zahradnické práce- ŠVP
Opravářské práce - dobíhající
Opravářské práce - ŠVP
Kuchařské práce - dobíhající
Stravovací a ubytovací služby-kuchař - ŠVP
Prodavačské práce - dobíhající
Prodavačské práce - ŠVP
Práce v autoservisu
Práce ve zdrav.a soc.zař.- prov.práce-dobíh.
Provozní služby – pokojská - ŠVP
Práce ve zdrav.a soc.zař.- pečovatelské pr.

7
15
6
4
17
8
1
3
0
0
27
1
1
35
4
14
0
23
13
9
3
22
13
26
16
10
2
21
4
26
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III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ve školním roce 2010/2011 zaměstnávala škola celkem 90 pracovníků.
Z toho bylo 68 pedagogů včetně ředitele, jeho tří zástupkyň a 12 vychovatelů s vedoucí
vychovatelkou.
Provozní úsek měl 22 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.
Koordinátora EVVO vykonávala statutární zástupce ředitele školy.
Sociální pracovnice zabezpečuje agendu týkající se žáků.

Údaje o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:
typ vzdělání
VŠ

získané

studuje

Mgr.
Ing.

15

2

Bc.

9

6

VOŠ
maturita
vyučen
DPS
spec. pedagogika

0
58
38
50
46

0
1
0
4
0

Přehled pracovníků
a) vedení školy:
Ing. Bálek Jaroslav, ředitel
Mgr. Šilarová Miloslava, statutární zástupce ředitele školy a zástupce pro odb. výcvik
Mgr. Horáčková Hana, Bc. Jaroslava Kellerová, zástupce ředitele pro teorii
Bc. Tomanová Libuše, vedoucí vychovatelka
Téglová Kamila, vedoucí ekonomického úseku
b) vedoucí úseků:
Mgr. Horáček Petr, Kysela Zdeněk ml., Řeháková Jana, Bc.Jánová Jana,
Mgr. Vrátilová Martina
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c) učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů :
Mgr. Blažek Jan, , Mgr. Dvořák Josef, Ing. Fleško Anton, Mgr. Mrázek Aleš,
Mgr. Ozoráková Jaroslava, Mgr. Puš Zdeněk, Mgr. Novotná Dagmar, Chmelík Marek

d) učitelé odborných předmětů
Mgr. Horáček Petr, Kysela Zdeněk ml., Řeháková Jana, Mgr. Vrátilová Martina,
Hájek Zdeněk, Ing. Hubálek Oldřich, Prachař Leoš, Rychtařík Petr, Bárta Petr,
Mrázek Roman, Ing. Krafková Marie, Lochmanová Zdena, Lenochová Jana, Bc.
Nováková Galina, Bc. Chourová Hedvika, Johanová Ivana, Bc. Langová Janka,
Salášková Hana, Pitrová Eva, Bc. Trávníčková Miroslava, Bc. Vavřinová Jana,
Mgr. Mrázek Aleš, Mgr. Blažek Jan
e) učitelé odborného výcviku:
Lenochová Jana, Lachmanová Zdena, Máslová Bohumila, Buchtel Jaroslav, Bc.
Nováková Galina, Olexová Jana, Zárubová Pavlína, Ing. Krafková Marie, Voříšek
František, Koutný Luboš, Slonek Petr, Hájek Zdeněk, Prachař Leoš, Kratochvíl
Miroslav, Trdý Karel, Bican Aleš, Pitrová Eva, Trávničková Miroslava, Kysela
Zdeněk st., Rychtařík Petr, Vosáhlo Lukáš, Morávek Jan, Bárta Petr, Mrázek Roman,
Pýcha Petr, Solnička Josef, Podaný Ondřej, Bačkovský Michal, Fořtová Jana, Bc.
Chourová Hedvika, Chmelíková Helena, Johanová Ivana, Bc. Langová Janka,
Nepivodová Naděžda, Salášková Hana, Valentová Jitka, Balla Zikmund, Jánová Jana,
Řeháková Jana, Kysela Zdeněk ml., Bc.Vavřinová Jana
d) vychovatelé:
Beran Přemysl, Čečetková Jaroslava, Hejduk Miloš, Lustigová Renata,
Zuntová
Naděžda, Saiverová Hana, Wiesnerová Soňa, Mgr. Nosilová Daniela, Frýzek
Miroslav, Rejmanová Jolana, Bc. Havlíková Vítězoslava

f) nepedagogičtí pracovníci:
Balousová Věra, Brančová Jana, Pokrupová Helena, Yonová Marie, Mgr. Kafková
Vendula, Pitrová Věra, Daněk Stanislav, Dejnožka Josef, Čáslavská Alena, Růtová
Jitka, Zemanová Ludmila, Smetáková Martina, Štěpánková Hana, Ždímalová Milada,
Schneiderová Edita, Ing. Piterka Tomáš, Kozel Josef, Smejkalová Lenka, Brandová
Petra, Uhlíř J., Staňková A.
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IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

Průběh přijímacího řízení ve všech kolech podle učebních oborů:
Celkový počet přihlášek ve všech kolech
CELKEM přijato k 31. 8. 2011
Kód oboru
23-51-E/01
31-59-E/02
29-51-E/02
29-54-E/01
31-59-E/01
33-56-E/001
33-57-E/001
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
69-54-E/01
75-41-E/01
36-67-E/02

175
111 žáků

Název oboru

Přijatí žáci v jednotl. kolech
I.
II. III. IV. celkem
Zámečník
2
0
0
3
5
Šití prádla
0
0
0
0
0
Potravinářské práce – Pekař
3
1
2
0
6
Potravinářská výroba – Cukrář
6
2
1
0
9
Dekoratérské a krejčovské práce 2
0
1
1
4
Truhlářské práce
4
1
0
0
5
Dřevařské práce
0
1
0
0
1
Tesařské práce
3
2
0
0
5
Zednické práce
5
1
1
0
7
Chov hospod.a exot.zvířat
1
0
1
0
2
Květinářské a aranžérské práce
2
2
2
1
7
Zahradnické práce
2
0
2
2
6
Opravářské práce
10 0
0
0
10
Prodavačské práce
2
2
0
0
4
Stravovací a ubyt.služby-Kuchař 16 2
0
0
18
Technické služby v autoservisu
6
4
0
0
10
Provozní služby – Pokojská
0
0
0
0
0
Peč.služby a péče o kult.zev. těla 5
0
3
2
10
Stavební práce
2
0
0
0
2

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

Celkem
65130
3454
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Na žáka
217
11,51

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

34
189
36
44

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.
Prospěli
Neprospěli
79
18
55
6
denní studium
Žáci, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, vykonali opravnou zkoušku nebo zkoušku
v náhradním termínu a budou vykonávat závěrečnou zkoušku v měsíci září.

VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Sociálně patologické jevy jsou součástí práce výchovného poradce školy, školního
metodika prevence, sociální pracovnice a managementu školy. Na této činnosti aktivně
spolupracují všichni třídní i ostatní učitelé. Na základě podnětů třídních učitelů, žáků,
případně vedení školy byly preventivně řešeny problémy s porušením zákazu kouření, požitím
návykové látky, šikanou, krádežemi, neomluvenou absencí, nevhodným nebo vulgárním
chováním vůči učitelům či ostatním žákům.
Součástí osnov předmětu občanské výchovy 1. ročníků je problematika rizikových projevů
chování (sociálně patologických jevů). Tato výuka byla doplňována
tématickými
přednáškami Mgr. Františka Krampoty. V jednotlivých třídách byl třídními učiteli proveden
průzkum vzájemného vlivu a oblíbenosti žáků SORAD, který je důležitým pomocníkem pro
znalost vztahů ve třídě jejího klimatu.
Významné jsou již tradiční preventivně výchovné akce a to především projekt „Máš na to“
s prvky zážitkové pedagogiky, zaměřený na tvorbu třídních kolektivů a vztahů mezi
jednotlivými žáky a pedagogy. V tomto duchu proběhl i lyžařský kurz a cyklistický kurz.
Žáci školy se zapojili do akce „Adopce na dálku“, kterou v roce 2010 na naší škole osobně
podpořila velká část učitelů.
Ve své práci výchovný poradce využívá zkušeností ze studia výchovného poradenství a tyto
plně uplatňuje v podmínkách školy. Školní metodik prevence se zúčastňuje odborných školení
a sleduje nejnovější trendy preventivních programů
Pomoc při zprostředkování zaměstnání
Na základě šetření v předešlém období o uplatnění našich žáků na trhu práce byla navázána
úzká spolupráce s agenturou o.p.s RYTMUS, která se zaměřuje na zprostředkování
zaměstnání handicapovaným. Žákům byl v tomto směru nabídnut komplexní servis a zároveň
byli seznámeni s veškerými dávkami, o které mohou žádat v případě nezaměstnanosti či
hmotné nouze. Škola s touto spoluprací počítá i v následujícím období.
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Řešení studijních problémů
Aktuální studijní a kázeňské problémy našich žáků byly řešeny v rámci mimořádných
výchovných komisí či individuálně při domluvených konzultacích. Zásadním východiskem
práce výchovného poradce byly osobní konzultace s žáky, učiteli, případně se zákonnými
zástupci. V případě studijních problémů, byla s rodiči konzultována především vhodnost
zvoleného oboru, případné sestavení IVP či řešení problémů v konkrétních předmětech.
Činnost výchovných komisí
Termíny výchovných komisí jsou součástí harmonogramu školního roku a scházejí se
pravidelně jednou v měsíci. Na těchto komisích jsou třídními učiteli předkládány podklady o
absenci žáků, které výchovný poradce zpracovává a vyhodnocuje vždy ke konci každého
pololetí. Kladně lze hodnotit přístup většiny třídních učitelů k řešené problematice.
Podle potřeby a nezávisle na plánovaných výchovných komisích pracovaly tzv.“malé
výchovné komise“, které řešily převážně kázeňské problémy žáků. Tyto komise jsou
svolávány přibližně dvakrát až třikrát v měsíci a o jednání je pořizován podrobný zápis. Takto
je měsíčně řešeno asi deset až dvanáct případů.

VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Název

počet účastníků

Další rozvoj prof.komp.zást.ředit.
Jak na výuku komunikace v ČJ
Multikulturní výchova
Seminář pro metodiky prevence
Představení met.port.www.rvp.cz
Krajská konf.prevence rizik.chov.
Studium pedagogiky
Vlastní hodnocení školy
Výukové metody ve vyučování
ČJL a estetická výchova
Lídrem uvnitř
Syndrom vyhoření
OPVK „Naučme se učit“-interakt.
přípravy a výuka
OPVK „Prohl.spolupr. OŠ a
zaměstnavatelů PK
Kurz školitele- motorové pily

2
1
1
1
24
2
4
63
40
1
1
1

Příprava na floristické soutěže
Vizážistika a barvové poradenství
Manikúra, pedikůra,modeláž nehtů

2
2
2
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24
4
1

Ostatní kurzy, přednášky, individuální semináře:
Název
počet účastníků
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vzdělávací akce pro školní jídelny
Postupy HACCP – kritické body
Archivní a spisová služba

1
1
2

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.
Prezentace v tisku - inzerce:
- Atlas školství - Pardubický kraj 2012/2013,
- Příloha Vzdělávání - Deníky ČR - východní Čechy.
Prezentace na veřejnosti:
- Přehlídka středních škol - Chrudim,
- Přehlídka středních škol - Česká Třebová,
- XIV. školská výstava OU a PrŠ východočeského regionu - Pardubice,
- Burza SOŠ a SOU - Lanškroun,
- Dny otevřených dveří,
- Adventní koncert,
- Reprezentační ples školy- Chroustovice,
- Projektové dny - Skuteč,
- Den rozmanitých činností - Ústí nad Orlicí,
- Chceme žít s vámi - koncert nadace Nova,
- Projektové dny I (leden, únor) určené pro žáky vycházejících ročníků
speciálních základních škol,
- Projektové dny II.(květen, červen) určené pro žáky 8. tříd speciálních
základních škol,
- Májové oslavy v Hrochově Týnci.
V rámci projektu multikulturní výchova se uskutečnily dvě besedy pro žáky 1. ročníků na
téma „Cesty rómské hudby“ a „Díky, že se ptáte“.
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Aktivity a prezentace jednotlivých oborových úseků:
Úsek SLUŽEB.
Týdenní pobyt žákyň „ Dekoratérské a krejčovské práce“ v Prešově (listopad 2010), spojený
s módní přehlídkou a dekorativním líčením.
Dne 27.4. 2011 se čtyři žákyně oboru DK 1 zúčastnily Dne rozmanitých činností v Ústí nad
Orlicí, kde prezentovaly svůj obor.
Při příležitosti májových oslav v Hrochově Týnci předvedly žákyně DK 1 své práce na módní
přehlídce.
Prezentace všech oborů úseku služeb při příležitosti DOD na naší škole.
V rámci učebních oborů úseku proběhly dovednostní soutěže žáků.
Dne 11.11. 2011 uskutečnili žáci oboru Peč.2 a Zdr.2 humanitární sbírku projektu Šance.
Dne 1.12. 2011 se žáci Peč 1 připojili k akci Červená stužka – Den boje proti AIDS.
Světový den výživy připomněli žáci Peč.1 výrobou a ochutnávkou jogurtu a mandlových
lupínků pro jednotlivé úseky školy.
Dne 17. – 18.2. 2011 provedli žáci Peč. 1 finanční sbírku na podporu onkologického oddělení
motolské nemocnice v Praze.
Poznávací a vzdělávací akce pro žáky:
Exkurze oboru „Dekoratérské a krejčovské práce“ 9.6. 2011 - místo: Modela Chrudim.
Exkurze oboru „Pečovatelské práce a práce ve zdravotnictví“ 1. ročník 13.6. 2011 - místo:
LDN Vysoké Mýto.
Exkurze oboru „Pečovatelské práce a práce ve zdravotnictví“ 2. ročník 23.6. 2011 - místo:
Ráby u Pardubic.
Exkurze Prodavačské práce 1.- 3. ročník 7.6. 2011 v Ústí nad Orlicí.
Další dosažené úspěchy úseku v oblasti materiálního vybavení:
Vybavení žáků 1. ročníků nářadím do odborného výcviku. V rozsahu celého roku se
prováděla pravidelná údržba zařízení úseku formou drobných i nákladnějších oprav.
Úsek KOVO.
V rámci dnů otevřených dveří školy v listopadu a prosinci proběhla prezentace oborů na
dílnách s podáním podrobných informací pro zájemce z řad rodičů i dětí.
Učňovské obory úseku KOVO byly v říjnu prezentovány na Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí.
Aktivní účast v průběhu školního roku na projektových dnech školy, kdy žáci končících
ročníků základních škol jsou začleňováni do výuky v pracovním prostředí dílen jednotlivých
oborů dle jejich zájmu dětí.
Poznávací a vzdělávací akce pro žáky:
- Akce „ Historie a kultura městyse Chroustovice“ – odborná přednáška a prezentace
dobových fotografií Zámku a městyse Chroustovice na zrcadlovém sále v učilišti
(současný občan a historik města, říjen 2010)
- Spolupráce na výstavě „ Historie a současnost provozování autoškol“ pořádané
organizací Muzeum Pardubice v době od 14.10. 2010 do ledna 2011.
- Kurz lepení a opravy pneumatik Fa Rema TIP – TOP Vídeňská ulice Brno – školou
hrazený dvoudenní kvalifikační kurz, zakončený zkouškou s výstupním certifikátem
k výučnímu listu (23.-24. březen 2011, celkem 6 žáků oboru AUTO 2)
- Kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 – Chrudim, svářečská škola, školou
hrazený čtyřtýdenní kvalifikační kurz zakončený zkouškou s výstupním certifikátem
k výučnímu listu (duben-květen 2010, celkem 6 žáků stavební zámečník).
- Beseda v rámci projektu multikulturní výchovy do českých škol na téma „Rodina od
vedle“ a „Ostrov“ – žáci získávali informace o vztazích azylantů žijících v České
republice a názory žáků na společné soužití ve společnosti (květen 2011)
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Exkurze žáků 1. a 2. ročníku oboru „Zámečnické práce“ do Fa SOR Libchavy –
výroba autobusů a fa BRUCK Zámrsk – ložiska a příruby
Přímá spolupráce a návštěva výstavy „Naše pole“ Nabočany – Kočí - celostátní přehlídka
polních pokusů odrůd zemědělských plodin a chemické ochrany, prezentace zemědělské
techniky. Účast žáků oboru „Opravář zemědělských strojů“ (červen 2011).
Další dosažené úspěchy úseku v oblasti materiálního vybavení:
Vybavení žáků 1. ročníků nářadím do odborného výcviku.
-

Úsek GASTRO.
V listopadu a prosinci byly jednotlivé GASTRO obory prezentovány společnou výstavou
v rámci dne otevřených dveří školy. Prezentovány byly nejen hotové výrobky, ale i vlastní
práce žáků, kteří předváděli vykrajování ovoce a zeleniny, pletli vánočky, vyráběli výrobky
z modelovací hmoty a návštěvníkům byla nabídnuta ochutnávka některých výrobků.
Prezentace oborů potravinářské výroby se velice líbila a byla úspěšná.
Zástupci úseku se zúčastnili říjnové burzy škol v Chrudimi, prosincové burzy škol na úřadě
práce v Pardubicích.
Úsek GASTRO zajišťuje stravování i slavnostní rauty nejen na všechny akce školy, ale i akce
pořádané jinými subjekty. Ve školním roce 2010/11 to byly : fotbalový turnaj v malé kopané
(září), raut pro 120 osob při adventním koncertu, školní ples (únor), mistrovství ČR ve fotbale
v rámci sdružení Integra (duben), myslivecké hody pro veřejnost v rámci soutěže ohařů
(květen), občerstvení pro veřejnost v rámci májových oslav a kolekce vánočního a
velikonočního cukroví pro zaměstnance i veřejnost.
Program projektových dnů v ZŠ Skuteč dne 24.3.2011 naši žáci z cukrářského oboru obohatili
ukázkou pečení rolády, šlehání máslového krému, modelováním kytiček a zvířátek.
V dubnu navštívili školu polští žáci a pedagogové oborů zahradník a kuchař. Tito hosté byli
začleněni do výuky odborného výcviku a pracovali společně s našimi žáky v souladu
s tématickými plány výuky.
Odborné učňovské soutěže:
Cukrářská soutěž v termínu 21.2.2011 pro první ročníky oboru „Cukrářské práce“ na téma:
čajové pečivo – školní kolo v odborných dovednostech, úkolem bylo upéct a ozdobit čajové
pečivo dle vlastní fantazie. 1. místo – Dana Plocová, 2. místo – Petra Šedová.
Pekařská soutěž v termínu 21.2.2011 pro první i druhé ročníky oboru „Pekařské práce“ na
téma koláčová fantazie – školní kolo v odborných dovednostech. Úkolem bylo zhotovení
slavnostního koláče o předepsané hmotnosti s využitím vlastní fantazie zdobení. 1. místo –
Melichová Monika, 2. místo – Houdková Lucie, 3. místo – Kóra Ondřej.
Kuchařská soutěž v termínu 8.6.2011 pro první ročník oboru „Kuchařské práce“ na téma
výrobky z palačinkového těsta – školní kolo v odborných dovednostech. Úkolem bylo
zhotovení vlastního výrobku, dodržení hygienických předpisů, pořádku na pracovišti, vlastní
organizace práce. 1. místo – Červeňáková Květa – palačinkové lassagne
2. místo – Blažek Martin – palačinky s kuřecím masem, 3. místo – Giňová Marika – palačinky
se špenátem.
Kuchařská soutěž v termínu 25.5.2011 pro druhý ročník oboru „Kuchařské práce“ na téma
hlavní pokrm s přílohou dle vlastního výběru – školní kolo v odborných dovednostech.
Úkolem bylo zhotovení připraveného menu, dodržení hygienických předpisů, pořádku na
pracovišti, vlastní organizace práce. 1. místo – Červeňáková Ivana; 2. místo – Macháčková
Nikola; 3. místo – Žídek Michal, hodnocena byla chuť pokrmu, náročnost na přípravu a
samostatná práce.
Kuchařská soutěž v termínu 26.5.2011 pro třetí ročník oboru „Kuchařské práce“ na téma
hlavní pokrm z vepřového masa s přílohou dle vlastního výběru – školní kolo v odborných
dovednostech. Úkolem bylo zhotovení připraveného menu, dodržení hygienických předpisů,
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pořádku na pracovišti, vlastní organizace práce. 1. místo – Javorková Kamila – vepřový steak
Ondráš, zeleninový salát; 2. místo – Demelová Pavla – vepřová panenka na slaninovém
kabátě se žampióny, opečené brambory;
3. místo – Šamšulová Denisa – vepřová kotleta na šlehačce, zeleninová obloha, brambory
vařené.
Celostátní soutěž Kroměříž – „Sladké opojení“, v termínu 13.5.2011, téma: „Ta naše písnička
česká“, úkolem soutěžících bylo vyrobit dort a vymodelovat z marcipánové hmoty ozdoby.
Soutěže se účastnila Eliška Křičenská a Markéta Bartáková, žákyně třetího ročníku oboru
cukrářské práce a umístily se na 3. místě.
Poznávací a vzdělávací akce pro žáky:
 Výměnný pobyt v Polsku - Krakově pro žáky druhého ročníku oboru „Kuchařské
práce“. V rámci pobytu se dvě žákyně účastnily polské kuchařské soutěže na téma
Hudební variace a získaly ocenění za sympatie diváků - termín - 4.4.-8.4.2011. .
 Exkurze – K1 – 20.10.2010 – ZD Rosice – jatka a pekárna
 Exkurze – K3 – 24.2.2011 – ZD pivovar Pardubice
 Exkurze – C1 – 14.10.2010 – potravinářská výstava GASTRO Pardubice
 Exkurze – P2, P1 – 15.3.2011 – pekárna Hrušová, Vysoké Mýto
 Exkurze – C3, – 14.4.2011 – potravinářská výstava GASTO Hradec Králové
Další dosažené úspěchy úseku v oblasti materiálního vybavení:
Ve školním roce 2010/11 byly realizovány tyto investice do vybavení: Interaktivní tabule,
zatemnění oken žaluziemi, nákup drobného inventáře a pomůcky pro zajištění výuky
v odborném výcviku.
Ve spolupráci na projektu Základní školy praktické Moravská Třebová byla připravena CD
učebnice pro kuchařské obory.
Úsek ZAHRADY.
Prezentace oborů v rámci tématických prodejních výstav a trhů:
Zahrádkářská výstava v Dolní Rovni (září)
Selské trhy v pardubickém pivovaru - prodej ovoce, zeleniny a medu vlastní produkce (říjen)
Adventní jarmark v Rosicích a Moravanech - prodej adventní a vánoční vazby (listopad)
Jarmark ve Skutči - ukázka voskových svíček (prosinec)
Vánoční jarmark v muzeu ve Vysokém Mýtě - prezentace,prodej výrobků, výpěstků a medu
Velikonoční jarmark v Nemošicích - akce probíhala v prostorách školy „Svítání“ - prodej
výrobků a ukázka aranžování (duben)
Den Země v Chrudimi a Vysokém Mýtě - prezentace a prodej výrobků, výpěstků a medu
Květinové výzdoby v rámci akcí školy i ostatních institucí:
Vánoční koncert - vystoupení Pražákova kvarteta v zrcadlovém sále-výzdobu zajistili žáci
aranžérského oboru.
Reprezentační ples školy v prostorách zámku - výzdobu zajistili žáci aranžérského oboru.
Květinová výzdoba na sezónní výstavu v barokním areálu ve Vraclavi u Vysokého Mýtavýzdobu zajistily žákyně z aranžérského oboru.
Květinová výsadba letniček do ornamentů v zámeckém parku - práce žáků aranžérského
oboru. Úpravu pozemku (ornamentů) k výsadbě zajistil zahradnický obor (květen).
Prezentace v rámci náborových akcí:
Den otevřených dveří - prezentace oboru na úsecích.
Projektové dny na zámku - prezentace oborů pro žáky ze speciálních škol. Zajištění činností
v dílnách jednotlivých oborů (leden).
Soutěže:
Školní kolo vazačské soutěže na téma podzimní a zimní aranžmá.
Školní kolo soutěže v aranžování zaměřené na velikonoční aranžmá.
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Poznávací a vzdělávací akce pro žáky:
Listopad - 26.11.- exkurze na výstavu adventního a vánočního aranžmá,
pokojových květin a orchidejí do prostor zámeckého zahradnictví v Chocni.
Únor - 24.2.- Soutěž „Netradiční karafiát“v Plzni - zúčastnili se žáci 2.a 3. ročníku
oboru „Aranžérské a květ.práce“. Téma soutěže: „Když na ples,tak s květinou.“
V disciplíně „Náhrdelník na krk“ se umístila A.Veselá na 3.místě.
Duben - 12.4.- seminář v Brně, účastnili se žáci 2.ročníku aranž.oboru - příprava
na floristickou soutěž (seznámení s posuzováním svých výrobků)
Odborná exkurze Flora Olomouc - účast žáků z aranžérského a zahradnického
oboru.
Květen - 26.5.- odb.exkurze do zahradnictví Holflor Strašov,hřebčín Kradluby a
Bonsai centrum Libčiny - zúčastnili se žáci 1.roč. aranž.a zahr.oboru.
Exkurze ZOO Dvůr Králové n.Labem -zúčastnily se žákyně 2.roč.aranž.oboru.
3.-5.5.- Odborná praxe s přednáškou v ZOO Jihlava - účastnili se žáci
farmář.oboru.
Červen - exkurze do Studnice - kruhová dojírna a pastevní odchov jalovic.
Další dosažené úspěchy úseku v oblasti materiálního vybavení:
Zajištění a nákup zahrad.nářadí do 1. ročníků.
Rekonstrukce a výstavba nového sociál.zařízení pro zahrad.a zed.obor.
Dokončení rekonstrukce skleníku(výměna skel) v rychlírně.Obnova topného
zařízení (plyn a tepelná čerpadla) v rychlírně.
Úsek STAVEBNÍCH OBORŮ.
Prezentace na speciálních školách v Heřmanově Městci, Přelouči, Skutči a Ústí nad Orlicí.
Prezentace teoretické i praktické výuky truhlářských i zednických oborů v rámci Dne
otevřených dveří.
Účast na republikové soutěži zručnosti žáků truhlářských oborů v Českých Budějovicích.
Další dosažené úspěchy úseku v oblasti materiálního vybavení:
Vybavení žáků 1. ročníků nářadím do odborného výcviku oboru „Zednické práce“.
Zlepšení hospodářského výsledku školy zhodnocením kulatiny na řezivo v rámci OV pomocí
kmenové pásové pily.

Další aktivity:
Akce sportovního klubu INTEGRA
4.-11.7.2010
Futsalový turnaj reprezentace – Itálie, Řím
17.-18.9.2010
MČR v malé kopané – Chroustovice - 3. místo
22.-24.9.2010
Přechod Krkonoš
3.11.2010
Regionální kolo ve stolním tenise - Hradec Králové - 1.místo – Žáčková
18.-19.11.2010
MČR v přespolním běhu - Jablonec nad Nisou- 3.místo – Čiháková Žaneta
5.-13-12-2010
Reprezentační soustředění ve futsale – Kanárské ostrovy
18.1.2011
MČR v basketbale – Hradec Králové – 1. místo
21.-27.2.2011
Futsalové soustředění – Rakousko, Ramsau
16.3.2011
Regionální turnaj ve florbale – Hostinné – 6. místo
23.3.2011
Regionální kolo v plavání – Chrudim - 3x 1. místo – Šturmová Lenka
28.-29.3.2011
MČR v nohejbale – Jirkov- 3. místo
29.-30.42011
MČR v kopané – Chroustovice – 1. místo
8.-9.6.2011
MČR v tenise – Vamberk – 1. místo – Čiháková Žaneta
Školní sportovní akce
23.11.2010
Turnaj ve vybíjené dívek – Hradec Králové – 1. místo
3.-5.12.2010
Futsalový turnaj – Polsko, Krakov – 6. místo
19.5.2011
Turnaj v nohejbale – Hořice - 4. místo
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IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2010/2011 byla provedena 1 kontrola ČŠI:
Termín inspekce: 1. - 2. 11. 2010.
Předmětem inspekční činnosti byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení § 174
odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, viz inspekční zpráva
č.j.ČŠIE-1170/10-E.
Inspekční zpráva byla projednána se Školskou radou a zjištěné nedostatky byly odstraněny.
Jednalo se o administrativní nedostatky v přijímacím řízení, při jmenování členů zkušebních
komisí a stanovování nerovnoměrné pracovní doby u učitele všeobecně vzdělávacích
předmětů.

X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výsledky hospodaření:
Skutečnost v Kč k 30.6.2011
Mzdové prostředky, odvody a FKSP
15 902 626
Platy
10 996 349
Platy úřad práce
99 905
Platy doplňková činnost
68 109
OON pro zaměstnance
105 708
OON doplňková činnost
78 715
OON OPVK naučme se učit
176 850
OON pro učně za produktivní činnost
386 541
Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP
3 910 691
Sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP doplňková činnost
31 190
Sociální a zdravotní pojištění OPVK naučme se učit
48 568
ONIV
6 628 263
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
50 644
Potraviny pouze ve stravování (školní, závodní, pro cizí strávníky)
1 455 649
Ochranné pomůcky
58 958
Učebnice a školní potřeby
49 768
Knihy, učební pomůcky, předplatné
13 614
Dlouhodobý hmotný majetek (včetně kompenzačních pomůcek)
140 828
Nákup materiálu
927 875
PHM
266 468
Energie včetně stočného
1 518 259
Internet
6 000
Služby pošt a telekomunikací (bez internetu)
84 638
Služby peněžních ústavů vč. Pojištění
25 418
Nájmy tělocvičen a sportovišť
0
Nájemné ostatní (movitého majetku, plynových lahví, příležitostné apod.)
0
Služby školení a vzdělávání včetně cestovného
38 971
Ostatní služby (bez internetu)
746 556
Opravy a údržba nemovitého majetku (bez větší údržby)
28 534
Opravy movitého majetku
47 145
Odpisy
878 071
Daně a poplatky včetně daně z příjmů
10 375
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Ostatní výdaje (vč. Representačního fondu)
Výdaje z ostatních účel.dotací (bez přímých výdajů a běžného provozu)
Výdaje doplňková činnost
VÝDAJE CELKEM
Příjmy z produktivní práce učňů
Příjmy v DD a internátech
Příjmy ze školního stravování (potraviny)
Ostatní příjmy (vč. úroků)
Ostatní příjmy doplňková činnost
NIV dotace ze státního rozpočtu (na přímé náklady – pouze ÚZ 33353)
NIV dotace od kraje celkem (na běžné provozní výdaje)
Ostatní účelové dotace
Ostatní účelové dotace doplňková činnost
PŘÍJMY CELKEM
Hospodářský výsledek k 30.6.2011

185 286
115 939
1 682 812
22 530 889
1 323 632
295 321
923 490
383 485
451 878
14 888 000
3 070 000
1 293 293
52 500
22 681 599
150 710

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 :

platba

Učni

19,22,21,-

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

0
0
0

12,-

22,-

10,- FKSP

snídaně + svačina
oběd
večeře + svačina

Zaměst. oběd

fin. norma

příspěvek

Od 1.1. 2011 byl zaměstnancům příspěvek z FKSP zrušen a zaměstnanci platí finanční
normu 22,- Kč.
Vyúčtování stravného a ubytování :
Přeplatky byly vráceny 30.6. na účet předplatitele. Pokud byla strava a ubytování placeny
v hotovosti, byly přeplatky vráceny k 30. 6. U 3. ročníků podepisovány výstupní listy provedeno vyúčtování , vrácení peněz. Jestliže nebyly vyzvednuty, byly ponechány na měsíc
září / 1 a 2 ročníky /. Peníze za stravu a ubytování byly v tomto roce všechny vybrány.
Za školní rok 20010 - 2011 bylo vydáno :
snídaní
16 063 porcí
obědů
43 586 porcí z toho 744 cizí
večeří
14 290 porcí
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, 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, aniž by se cena
stravy výrazně zvyšovala.
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Klub rodičů a přátel OU a PrŠ , Chroustovice.
Předsedkyně : paní Eva Pitrová
Klub ve školním roce 2010/11 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
- knižní odměny pro nejlepší vycházející žáky
- účast žáků na odborných soutěžích mimo naše učiliště
- konání odborné praxe a kurzů mimo naše učiliště
- sportovní náčiní pro internát
Pod záštitou Klubu byl uspořádán školní ples a stužkování žáků 3. ročníků.

XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami byla závislá na školou realizovaných
projektech a programech vyhlašovaných příslušnými institucemi, organizacemi a centry. Ve
většině případů je projekt nebo program v jednom školním roce schválen, aby mohl být
v dalším realizován.
V uplynulém školním roce se podařilo schválit nebo realizovat následující projekty,
programy a mezinárodní akce:
-

-

-

-

projekt Leonardo da Vinci ve výši 5.440 EUR, realizovaný jako projekt odborných
praxí učňů Odborného učiliště a Praktické školy v partnerské škole Berufsschule
St.Michaels-Werk v německém Grafenwöhru v oboru „Cukrářské a farmářské práce“
schválený projekt „ Auf geht es“ – „Program odborných praxí“ ve výši 59.548,-Kč,
kdy na základě hostitelského principu proběhne odborná praxe žáků partnerské školy
v oboru „Kadeřnické a manikérské práce“
„Projekt partnerství Leonardo da Vinci“, - zapojení školy do mezinárodní spolupráce
v rámci Programu celoživotního učení (partnerské školy SRN, Rakousko, Irsko,
Švédsko, Finsko) - II. část s předpokládaným ukončením v září 2012
Odborná praxe žáků partnerské školy Krakov (Polsko) v oboru „Cukrářské a
zahradnické práce“ v našem OU
Odborná praxe žáků OU a PrŠ Chroustovice v partnerské škole v Krakově (Polsko)
v oboru „Kuchařské práce“ spojená s mezinárodní soutěží v oboru
Pracovně- tematický pobyt zástupců pedagogického sboru OU a PrŠ Chroustovice
v partnerské škole v Krakově (Polsko)
Účast sportovního týmu OU na halovém turnaji v malé kopané v Krakově
Účast sportovních týmů partnerských škol ( Grafenwöhr, Prešov, Krakov) na
Mistrovství republiky speciálních škol v malé kopané
Účast sportovního týmu partnerské školy Krakov
na Mistrovství republiky
speciálních škol v kopané
Prezentace školy v rámci Dne otevřených dveří partnerské školy Prešov (SR) v oboru
„Aranžérské práce“
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Shora uvedené aktivity školy jsou součástí celkové koncepce odborného učiliště v hledání
možností získávání finančních zdrojů směřujících k naplňování základního smyslu funkčnosti
OU – zkvalitnění výuky, studijně – pracovních podmínek, pracovního a životního prostředí,
rozšíření a stálé zkvalitňování mezinárodní spolupráce, jejímž cílem není konfrontace, ale
spolupráce a předávání si poznatků a zkušeností ( viz partnerské školy v SRN, Polsku,
Slovensku)

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
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.
Bakalářské studium Učitelství praktického vyučování:
Stavební úsek - 3 učitelé
Gastro
1 učitel
Magisterské studium Sociální pedagogiky:
Gastro
1 učitel
Magisterské studium Speciální pedagogiky :
Služby
1 učitel
Magisterské studium Učitelství odborných předmětů:
Služby
1 učitel
Odborné maturitní studium :
Gastro
1 učitel
Internát
1 vychovatel

XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Tato oblast byla, obdobně jako v ostatních uplynulých letech, důležitou součástí získávání
finančních zdrojů pro školu ve všech oblastech její činnosti.
V rámci péče o školní budovu zámku, jako kulturní památky, byla zpracována žádost o
příspěvek v rámci „Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2011“, který nebyl
na rok 2011 schválen a žádost o finanční pomoc na tuto akci byla přesunuta na školní rok
2011-2012.
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Zásluhou Pardubického kraje se podařilo získat finanční dotaci na opravu břehů
zámeckého náhonu, která byla ve stejném roce ukončena.
Na jaře roku 2010 byl přepracován již v roce 2009 jednou podaný projekt „Naučme se
učit“ podaný v rámci „Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost“, tento byl
hodnotiteli doporučen
a v současné době probíhá jeho realizace s předpokládaným
ukončením v květnu 2012. Tento projekt pomůže škole k modernímu vybavení části učeben a
umožní učitelům zkvalitnit metody výuky.
V rámci vypracování školního projektu „ I my chceme šanci na trhu práce“ , který sledoval
zkvalitnění materiálního vybavení našich žáků v rámci odborného výcviku, byly osloveny
početné organizace, společnosti a nadace ( Nadace Sophia, Nadace ČEZ, Nadace Academia
Medica Pragensis, Česká spořitelna, Komerční banka, O2, Česká národní banka a jiné),
z nichž finanční příspěvek poskytla v letošním roce pouze Česká spořitelna. Uvedené
subjekty budou s žádostí osloveny rovněž v následujícím školním roce.
V rámci vyhlášení a realizace grantů Pardubického kraje byly ve školním roce 2010/11
schváleny následující projekty:
- grant Pardubického kraje „ Zůstáváme přáteli“ ve výši 15.000,-Kč v rámci prezentace
školy v partnerské škole OUI Prešov ve Slovenské republice
- projekt „ Stop pasivitě“ v oblasti mimoškolní aktivity ( realizace úpravy sportovních
hřišť v areálu školy) ve výši 10.000,-Kč
- projekt „Máš na to“ v rámci vzdělávacích aktivit s protidrogovou tematikou ve výši
15.000,-Kč

XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Úsek SLUŽEB
 Žákyně 3. ročníku oboru pečovatelské práce získávají potřebné dovednosti formou
individuálních praxi na externích provozních pracovištích (Chrudimská nemocnice,
pečovatelské domy, domy pro seniory apod.).
 Ve školním roce 2010/11 jsme do externích praxí zapojili i žáky 2. ročníků
pečovatelských prací, kdy celá skupina žáků působí na pracovišti pod dohledem
kvalifikované učitelky odborného výcviku.
Úsek GASTRO
 Stále více je prohlubována odborná spolupráce s partnerskou školou v Polsku a
Německu.
 Tuzemské organizace zajišťující externí praxi žáků v oboru kuchařské, pekařské a
cukrářské práce:
CUKRÁRNA U MYŠÁKA CHRUDIM – p.Pokorná Pavlína
RESTAURACE U JONÁŠŮ – Skuteč – p.Sodomka Petr
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE – pekárna – p.Balžková Hana
PEKÁRNA UHERSKO
MARPEK s.r.o. – pekárna Sezemice – p.Mareš Miroslav
RESTAURACE GRAND CHROUSTOVOVE – p. Koreček Jaroslav
ZŠ MORAVANY ŠKOLNÍ JÍDELNA – p. Mládková Jarmila
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ZŠ DLONÍ ÚJEZD ŠKOLNÍ JÍDELNA – p. Přichystalová Hana
HOTEL SLÁVIA TRHOVÁ KAMENICE – p. Bačkovská Ludmila
Úsek ZAHRADY
 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem :
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO JENIŠOVICE
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE
ZOO JIHLAVA
STANICE OCHRANY PŘÍRODY PASÍČKA
Úsek KOVO
 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem :
S&Ř KOVO CHROUSTOVICE – odborná praxe žáků úseku –obsluha na
výrobních linkách s moderními stroji
MORAS a. s. MORAVANY- odborná praxe žáků oboru Opravářské práce –
spolupráce na opravách zemědělské techniky včetně seznámení s moderní
zemědělskou technikou v praxi
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE - odborná praxe žáků oboru Opravářské
práce spolupráce na opravách zemědělské techniky včetně seznámení s moderní
zemědělskou technikou v praxi
 Odborná praxe na individuálních pracovištích obor Práce v autoservisu:
AUTOCENTRUM BARTH, Hůrka Pardubice
AUTO IN spol. s.r.o. Poděbradská Pardubice,
AUTOSERVIS spol. s.r.o., Slunečná Vysoké Mýto
HEŘMAN BINDER, Hradec nad Svitavou
OLFIN CAR Palace spol. s.r.o. Mýtní Svitavy,
AUTO Funny, spol. s.r.o. Pernerova Choceň
Umístění žáků 2. ročníku oboru Práce v autoservisu na individuálních pracovištích
bylo sjednáno z důvodu velkého počtu uchazečů do 1. ročníku.
Úsek STAVEBNÍ
 Tuzemské organizace spolupracující s úsekem v rámci odborného výcviku :
MAKULA MIROSLAV, stavební firma
MÁCHAL VLADIMÍR
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE

Ostatní sociální partneři školy:
 Pedagogiko-psychologická poradna Chrudim
 Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí
 Speciální školy a Praktické školy Pardubického kraje
 Základní škola, Mateřská škola Chroustovice
 Úřad práce Chrudim
 Obecní úřad Chroustovice
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
„Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji“
Projektu se účastní tři obory : Zámečník (p. Miroslav Kratochvíl), Opravářké práce (p.Zdeněk
Hájek), Technické služby v autoservisu (p. Leoš Prachař)
Úvodní konference proběhla 26. 4. 2010 v areálu Odborného učiliště a Praktické školy
Chroustovice.
Projekt je realizován, v rámci spolupráce se zúčastněnými firmami:
S & Ř, CH KOVO s.r.o. Chroustovice, zastoupený Ing. Františkem Říhou, technickým
ředitelem
MORAS a. s. Moravany, zastoupený Jaromírem Dostálem
Výsledkem spolupráce je aktivní pracovní účast žáků na jednotlivých pracovištích pod
dohledem učitelů odborného výcviku a pracovníků firem. Z těchto stáží jsou zpracované
prezentace a předvedené na setkáních spolupracujících škol, poskytující získané informace
z pracovního prostředí.
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