V€ROČN‚ ZPRƒVA
ZA ŠKOLN‚ ROK 2008/2009
Ředitelstv• Středn• průmyslov„ školy v Mlad„ Boleslavi předkl†d† V‡ročn• zpr†vu o činnosti
školy podle ‰ 10 odst. 3 a ‰ 11 z†kona č. 561/2004 Sb., o předškoln•m, z†kladn•m, středn•m a
vyšš•m odborn„m a jin„m vzděl†v†n• (školsk‡ z†kon), ve zněn• pozdějš•ch předpisů, a ‰ 7
vyhl†šky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanov• n†ležitosti dlouhodob‡ch z†měrů,
v‡ročn•ch zpr†v a vlastn•ho hodnocen• školy.
V‡ročn• zpr†va školy je zpracov†na v souladu se směrnic• Krajsk„ho •řadu Středočesk„ho
kraje č. 48 Z†sady vztahů Středočesk„ho kraje a jeho př•spěvkov‡ch organizac•.
1. Z…kladn† ‡daje o škole
1.1 N†zev školy:
adresa :
pr†vn• forma:
zřizovatel:
IČO:
IZO ředitelstv• školy:

Středn• průmyslov† škola Mlad† Boleslav
Havl•čkova 456, 293 80 Mlad† Boleslav
př•spěvkov† organizace
Středočesk‡ kraj
48683795
000069086

1.2 Kontakty:
telefon:
mobil:
fax:
e-mailov† adresa:
www str†nky
ředitel školy:
statut†rn• z†stupce ředitele:
z†stupce ředitele:

326 325 527
731 784 746
326 325 739
sekretariat@spsmb.cz
www.spsmb.cz
Ing. Martin Kub†t
Mgr.Jan Militk‡
Ing.V†clav Bohata

školsk† rada:
zastupuje zřizovatele: PhDr.Jarom•r Jerm†ř (předseda), Ing.Miroslav Erben
zastupuje ž†ky: pan• Eva Nov†kov† a pan• Martina Abrah†mov†
zastupuje učitele: Ing.František Bal†k, Ing. Karel Fikar
1.3 Datum posledn•ho zařazen• do rejstř•ku škol a školsk‡ch zař•zen•:
8.4.2009 s •činnost• od 1.9.2009
Změny: Rozhodnut• o překlopen• oborů v souvislosti se zav†děn•m r†mcov‡ch
vzděl†vac•ch programů.
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2. Charakteristika školy
Středn• průmyslov† škola v Mlad„ Boleslavi je škola poskytuj•c• odborn„ vzděl†n•
technick„ho směru zakončen„ maturitn• zkouškou – viz n•že uveden‡ vzděl†vac• program.
2.1 Vymezen• hlavn• a doplňkov„ činnosti školy
Hlavn• •čel a předmět činnosti školy je vymezen z†konem č. 561/2004 Sb., o předškoln•m,
z†kladn•m, středn•m, vyšš•m odborn„m a jin„m vzděl†v†n• (školsk‡ z†kon), v platn„m zněn•,
a prov†děc•mi předpisy.
Doplňkov„ činnosti školy
1. Provozov†n• autoškoly
2. Ubytovac• služby
3. Hostinsk† činnost
4. Z†mečnictv•
5. Kovoobr†běčstv•
6. Opravy silničn•ch vozidel
2.2 Materi†lně technick„ podm•nky pro v‡uku
Vymezen• majetku, kter‡ m† škola ve spr†vě a vymezen• majetkov‡ch pr†v je uvedeno ve
zřizovac• listině. Z nemovit„ho majetku je to zejm„na
- budova školy
- budovy Domova ml†deže
- budova domu s byty ( v současn„ době je objekt určen k prodeji)
2.2.1 Budova školy:
Budova byla postavena v roce 1927 podle n†vrhu Ing.arch. Krohy a je chr†něna pam†tkov‡m
•řadem. Ve sv„ době šlo o jednu z nejmodernějš•ch staveb v ČSR a dodnes je předmětem
z†jmu odborn•ků i n†vštěvn•ků města.
Vzhledem k rozlehlosti, složitosti a neobvykl„ členitosti vznikaj• nadstandardn• n†roky na
•klid, •držbu, vyt†pěn• a zejm„na pak na rozs†hlejš• opravy či •pravy. V letech 1970 až 1990
nebyly provedeny ž†dn„ v‡znamn„ opravy krom havarijn•ch př•padů. Od roku 1990 jsou
systematicky prov†děny investičn• akce na •pravy, opravy a rekonstrukce č†st• budovy. T•m
bylo mj. zajištěno, že hygienick„ podm•nky vesměs odpov•daj• př•slušn‡m platn‡m norm†m.
2.2.2 Učebny a laboratoře:
Škola m† k dispozici
- 20 standardn•ch učeben
- 1 velkou r‡sovnu
- 1 posluch†rnu (60 m•st)
- 11 speci†ln•ch učeben, a to pro v‡uku ciz•ch jazyků -3, v‡početn• techniku -3, CNC
stroje -1, v‡uku odborn‡ch předmětů automobiln•ch -1, v‡uku technologick‡ch
předmětů -1, v‡uku psan• na stroji -1, multimedi†ln• učebnu -1
- 6 laboratoř•, a to pro technologick† měřen• -2, pro měřen• na stroj•ch -1,
elektrotechnickou -1, pro automatizaci -1, pro fyziku a chemii -1
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Vybaven•
Vybaven• standardn•ch učeben je klasick„, tzn. běžn‡m školn•m n†bytkem a dřevěnou tabul•.
Toto vybaven• je zč†sti za hranic• životnosti. Vybaven• speci†ln•ch učeben a laboratoř• je na
lepš• •rovni, co se t‡k† technick„ho didaktick„ho zař•zen•, př•padně učebn•ch pomůcek.
Nejl„pe jsou vybaveny učebny v‡početn• techniky a to včetně školn•ho n†bytku a
multimedi†ln• učebna s interaktivn• tabul•.
2.2.3 Zař•zen• pro tělesnou v‡chovu
Pro v‡uku tělesn„ v‡chovy a z†jmovou sportovn• činnost je na škole k dispozici
- tělocvična (gymnastika, odb•jen†, koš•kov†, s†lov† kopan†, stoln• tenis aj.)
- posilovna
- 4 venkovn• hřiště pro koš•kovou, odb•jenou, tenis a univerz†ln•
Pro v‡uku tělesn„ v‡chovy se tř•dy děl• na dvě skupiny. Vybaven• školy umožňuje současnou
v‡uku 3 skupin, a to v l„tě i v zimě.
2.2.4 D•lny :
Pro zajištěn• předmětu praxe disponuje škola vlastn•mi d•lnami. kter„ jsou um•stěny v jednom
traktu budovy školy. Od hlavn• budovy jsou odděleny vstupn•m koridorem, maj• vlastn• šatny
a soci†ln• zař•zen•, sklady a kabinety učitelů. Provoz je tedy zcela oddělen od teoretick‡ch
učeben a neruš• v‡uku. V d•ln†ch se mohou současně učit 2 tř•dy dělen„ na 3 až 4 skupiny.
D•lny disponuj• těmito pracovišti:
- 3 z†mečny
- ručn• truhl†rna
- učebna teorie př•pravy v‡roby
- učebna s trenaž„ry autoškoly
- fr„z†rna
- soustružna
- n†řaďovna
- kov†rna
- klemp•rna
- d•lna diagnostiky automobilů
- d•lna motory
- autod•lna
- svařovna
Vybaven• všech d•lensk‡ch provozů je zastaral„ a z hlediska modern•ch technologick‡ch
trendů nevyhovuj•c•. V‡jimku tvoř• nov† modern• fr„zka CNC a diagnostick„ zař•zen•
autod•lny .
Souč†st• praktick„ho v‡cviku je praktick‡ v‡cvik ř•zen• motorov‡ch vozidel pro studenty
oboru Silničn• doprava. Škola vlastn• 4 osobn• automobily, z nichž dva jsou mladš• pěti let, 2
n†kladn• automobily a jeden př•věs za OA. Celkově je vozov‡ park zastaral‡. V průběhu
školn•ho roku bylo zad†no v‡běrov„ ř•zen• na n†kup nov„ho n†kladn•ho vozidla, splňuj•c•ho
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požadavky vypl‡vaj•c• z nov‡ch pr†vn•ch předpisů pro provoz autoškoly. Na financov†n• se
pod•l• zřizovatel a menš• č†st• škola (investičn• fond).

2.2.5 V‡uka CNC programov†n•
V průběhu školn•ho roku 2005 – 2006 byly modernizov†ny soustruhy CNC (po modernizaci
SMT 160 CNC) a zakoupeny dvě fr„zky – jedna od firmy TEXIMP – fr„zka HAAS Toolrom
Mill TM1HE a druh† jako věcn‡ dar – CNC fr„zka typu HW C – 442 CNC Profi.
V n†vaznosti na nov„ vybaven• školy touto modern• technikou byly realizov†ny dlouhodob„
praktick„ maturitn• pr†ce z oblasti programov†n• CNC.
Po cel‡ školn• rok 2008 – 2009 ve škole pracovaly dva kroužky, kter„ se zab‡valy
problematikou CNC strojů. Kroužky navštěvovali studenti 3. a 4.ročn•ku oboru stroj•renstv•.
2.2.6 Školn• j•delna
Škola umožňuje z†vodn• stravov†n• ve vlastn• j•delně, um•stěn„ v budově školy, a to sv‡m
zaměstnancům a ž†kům školy, d†le důchodcům a pracovn•kům školsk‡ch zař•zen• zř•zen‡ch
Středočesk‡m krajem do v‡še kapacity j•delny, kter† je 710 str†vn•ků (včetně j•delny domova
ml†deže).
Vybaven• obou školn•ch j•delen prošlo v posledn•ch letech rekonstrukc• po str†nce stavebn• i
technologick„ a je na dobr„ •rovni.
2.2.7 Domov ml†deže
Škola provozuje na z†kladě zřizovac• listiny ubytovac• zař•zen• s kapacitou 99 lůžek. Domov
ml†deže využ•vaj• předevš•m ž†ci školy, kteř• z hlediska vzd†lenosti bydliště a dopravn•
dostupnosti nemohou každ‡ den do školy doj•ždět. Zbytek kapacity využ•vaj• dalš• školsk†
zař•zen• v Mlad„ Boleslavi pro sv„ doj•žděj•c• ž†ky.
Domov ml†deže m† vlastn• j•delnu, kter† poskytuje celodenn• stravov†n• ubytovan‡m ž†kům
a zaměstnancům DM (školy).
2.2.8 Dalš• zař•zen• školy
Škola d†le disponuje
- odbornou knihovnou se studovnou
- knihovnou uměleck„ literatury
- v‡stavn• s•n• (využ•vanou pro potřeby školy i pro veřejn„ akce a v‡stavy)
- kioskem

2.3 Vzděl†vac• programy školy
Během školn•ho roku 2008-09 byly dokončeny pr†ce na Školn•ch vzděl†vac•ch programech
studijn•ch oborů, pro kter„ byly schv†leny R†mcov„ vzděl†vac• programy. Jedn† se o:
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K€d a n•zev oboru
23-41-M/01 Stroj•renstv•
23-45-M/01 Dopravn• prostředky
63-41-M/01 Ekonomika a podnik†n•

N•zev ŠVP
Stroj•renstv•
Silničn• doprava
Stroj•rensk† technick† administrativa

Kapacita
240
300
120

Všechny v‡še uveden„ obory vzděl†n• jsou čtyřlet„, zakončen„ maturitn• zkouškou. ŠVP jsou
platn„ od 1.9.2009 poč•naje 1.ročn•kem.
2.4 Z†kladn• c•le vzděl†vac•ho procesu
Z†kladn•m obecn‡m c•lem vzděl†v†n• je připravit ž†ka na •spěšn‡, smyslupln‡ a odpovědn‡
občansk‡ i pracovn• život.
Během studia z•sk† ž†k potřebn„ kl•čov„ kompetence: k učen•, k řešen• probl„mů,
komunikativn•, person†ln• a soci†ln•, občansk„ kompetence a kulturn• povědom•, kompetence
k pracovn•mu uplatněn• a podnikatelsk‡m aktivit†m, matematick„ kompetence, kompetence
využ•vat prostředky informačn•ch a komunikačn•ch technologi•. Z odborn‡ch kompetenc• lze
jmenovat např. uměn• navrhovat a konstruovat jednoduch„ strojn• souč†sti , mechanizmy,
n†stroje a př•pravky, navrhovat vhodn„ technologie, navrhovat syst„my p„če o technick‡ stav
strojů a zař•zen•, postup pr†ce při jejich •držbě a oprav†ch, měřit z†kladn• technick„ veličiny,
db†t na bezpečnost a ochranu zdrav• při pr†ci, usilovat o nejvyšš• kvalitu sv„ pr†ce, v‡robků
nebo služeb, jednat ekonomicky.

3. Školy a školsk… zař†zen† – členěn†
I. Školy – nejvyšš† povolen• počet ž…ků/studentů a naplněnost (k 30. 9. 2008)
Druh/typ školy

Středn• průmyslov†
škola
1

IZO

000 069 086

Nejvyšš†
povolen•
počet
ž…ků/
stud.

Skutečn•
počet
ž…ků/
stud.1

Počet
ž…ků/
stud.
v DFV2

Přepočten•
počet ped.
prac.

Počet
ž…ků/stud.
na přep.
počet ped.
prac. v
DFV

660

566

566

45,5

12,44

všechny formy vzděl†v†n•; 2 DFV - denn• forma vzděl†v†n•

II. Školsk… zař†zen† – nejvyšš† povolen• počet ž…ků/studentů (str…vn†ků, ubytovan•ch, klientů) a
naplněnost (k 30. 9. 2008)
Nejvyšš†
Skutečn•
povolen•
počet
Z
Přepočten•
počet
Školsk• zař†zen†
IZO
ž…ků/stud.
toho
počet
ž…ků/stud.
(ubyt.
ciz†ch pracovn†ků
(ubyt./
/str…v./klientů)
str…v./klientů)

Domov ml†deže
Školn• j•delna

108 022 617
102 814 147

99
710

69
789

23
69

6
13,8

Pozn.: Skutečn‡ počet str†vn•ků je vyšš• než povolen‡ počet. Jedn† se o počet zapsan‡ch (přihl†šen‡ch)
str†vn•ků celkem. Počet skutečně připraven‡ch a vydan‡ch j•del povolenou kapacitu nepřekračuje.
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Doplňkov† činnost školy byla vykazov†na v oblasti hostinstv• (stravov†n•) a ubytovac•ch
služeb ( na DM). Počet uživatelů je totožn‡ s počtem „ciz•ch“, uveden‡ch v tabulce. Na
zajištěn• se pod•lel pln‡ počet zaměstnanců ŠJ a DM, uveden‡ v tabulce.

4. Obory vzděl…n† a ‡daje o ž…c†ch v nich
I. Počet tř†d a ž…ků SŠ (bez VOŠ) v denn† formě vzděl…v…n† – podle oborů vzděl…n† (k 30. 9. 2008)
Průměrn•
Počet
K‘d a n…zev oboru
Počet ž…ků
počet
tř†d
ž…ků/tř.
Obory vzděl…n† poskytuj†c† středn† vzděl…n† s maturitn† zkouškou

23 – 41 – M/001 Stroj•renstv•
23 – 45 – M/004 Silničn• doprava
64 – 42 – M/003 Stroj•rensk† technick† administrativa

227
228
111
566

Celkem

8
8
4
20

28,4
28,5
27,8
28,3

Pozn. Všechny v‡še uveden„ obory jsou dob•haj•c•.
II. Počet tř†d a ž…ků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 – podle oborů vzděl…n† (k 30. 9. 2008)
K‘d a n…zev oboru

Počet ž…ků

Počet
tř†d

Průměrn•
počet
ž…ků/tř.

Obory vzděl…n† poskytuj†c† středn† vzděl…n† s maturitn† zkouškou

23 – 43 – L/506 Provozn• technika

0
0
Celkem
0
0
Pozn. Jedn† se o tř•let‡ obor, večern• forma vzděl†v†n•. Pro mal‡ z†jem uchazečů nebyla
v tomto školn•m roce otevřena ž†dn† tř•da.

0
0

V průběhu školn•ho roku 2008/09 přestoupili celkem 2 ž†ci z jin‡ch středn•ch škol, z toho
-

jeden ž†k z ekonomick„ho lycea Lys† n.L., zařazen do 1.r. oboru Stroj•rensk† techn.
administrativa,

-

jeden ž†k z SOŠ a SOU Mlad† Boleslav, zařazen do 1.r. oboru Stroj•renstv•.

Ciz• st†tn• př•slušn•ci – ž†ci se st†tn•m občanstv•m
- Slovensk† republika : 2
- Moldavsko : 1
- Ukrajina: 1
- Vietnam: 1
Ž†ci doj•žděj•c• z jin‡ch krajů:
- Praha : 1

- Karlovarsk‡: 1

- Jihočesk‡: 1

- Libereck‡: 33

- Pardubick‡: 2

- Moravskoslezsk‡: 1

- Kr†lov„hradeck‡: 17

- •steck‡: 3

- Vysočina: 2

- Zl•nsk‡: 1
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5. Vzděl…v…n† ž…ků se speci…ln†mi vzděl…vac†mi potřebami a ž…ků nadan•ch
Ž…ci a studenti se zdravotn†m postižen†m podle druhu postižen† (k 30. 9. 2008)
Počet ž…ků/studentů
Druh postižen†
SŠ

0
0
0
0
0
0
0
0

Ment…ln† postižen†
Sluchov• postižen†
Zrakov• postižen†
Vady řeči
Tělesn• postižen†
Souběžn• postižen† v†ce vadami
V•vojov• poruchy učen† a chov…n†
Autismus



Počet ž†ků (studentů), kteř• se vzděl†vali podle individu†ln•ch vzděl†vac•ch pl†nů: 2
V obou př•padech se jedn† o ž†ky nadan„ - aktivn• sportovce.
6. “daje o přij†mac†m ř†zen† a n…sledn•m přijet† uchazečů do 1.ročn†ku SŠ
6.1 Krit„ria přij•mac•ho ř•zen• ve školn•m roce 2009/10:
1.
2.
-

Přij•mac• ř•zen• prob•h† odděleně pro jednotliv„ obory, bez přij•mac• zkoušky.
Ž†ci jsou přijati na z†kladě prospěchu na z†kladn• škole, a to podle
průměru zn†mek z CJL, CIJ, MAT a FYZ na konci 8. tř•dy,
průměru zn†mek z CJL, CIJ, MAT a FYZ v 1. pololet• 9. tř•dy,
celkov„ho průměru ze všech zn†mek v 1. pololet• 9. tř•dy .

6.2 •daje o přij•mac•m ř•zen• do denn• formy vzděl†v†n• pro školn• rok 2009/2010
k 1.9.2009:

K‘d a n…zev oboru

1. kolo
– počet
přihl.

Dalš† kola
– počet

přij.

přihl.

Odvol…n†
– počet
poda- kladně
n•ch vyř†z.

přij.

Počet
tř†d1

Obory vzděl…n† poskytuj†c†
středn† vzděl…n† s maturitn† zkouškou

23-41-M/01 Stroj•renstv•
23-45-M/01 Dopravn• prostředky
63-41-M/01 Ekonomika a podnik†n•

78
91
55

61
68
37

9

9

3

3

1,5

11

11

6

6

1,5

9

9

7

7

1

Celkem
224
166
29
29
1
v•ceoborov„ tř•dy u jednotliv‡ch oborů vzděl†n• označte v†mi zvolen‡m symbolem

16

16
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Konečn„ počty nově přijat‡ch ž†ků v jednotliv‡ch oborech v prvn•m ročn•ku po uzavřen•
3.kola přij•mac•ho ř•zen• a po odevzd†n• platn‡ch Z†pisov‡ch l•stků (nejsou započ•t†ni ž†ci,
jimž bylo povoleno opakov†n• prvn•ho ročn•ku:
Stroj•renstv•:36; Dopravn• prostředky:39; Ekonomika a podnik†n•:24
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Vzhledem k těmto počtům se veden• školy rozhodlo otevř•t po jedn„ tř•dě ve všech oborech a
přebytek ž†ků přijat‡ch do oborů Stroj•renstv• a Dopravn• prostředky spojit do jedn„
dvouoborov„ tř•dy.
6.3 •daje o přij•mac•m ř•zen• do ostatn•ch forem vzděl†v†n• školn• rok 2009/2010
k 1.9.2009:
1. kolo
– počet

K‘d a n…zev oboru

přihl.

Dalš† kola
– počet

přij.

přihl.

přij.

Odvol…n†
– počet
poda- kladně
n•ch
vyř†z.

Počet
2
tř†d1 FV

Obory vzděl…n† poskytuj†c†
středn† vzděl…n† s maturitn† zkouškou

x

23 – 43 – L/506 Provozn• technika

0

0

0

0

0

0

0

VČ

Celkem
1
v•ceoborov„ tř•dy u jednotliv‡ch oborů vzděl†n• označte v†mi zvolen‡m symbolem
2
FV – formu vzděl†v†n• označte: VČ - večern•, DK - d†lkov†, DČ - distančn•, KO - kombinovan†

x

7. “daje o v•sledc†ch vzděl…v…n†
7.1 Prospěch a doch†zka ž†ků všech ročn•ků celkem – k 30.6.2009
Prospěch a doch…zka ž…ků/studentů všech ročn†ků

Počet ž…ků/studentů

Obory vzděl…n† poskytuj†c† středn† vzděl…n† s maturitn† zkouškou
Ž†ci celkem

553

Prospěli s vyznamen†n•m

15

Prospěli

429

Neprospěli

97

- z toho opakuj•c• ročn•k

28

Průměrn‡ prospěch ž†ků

2,80

Průměrn‡ počet zameškan‡ch hodin na ž†ka/z toho neomluven‡ch

62,05/ 0,54

7.2 V‡sledky maturitn•ch zkoušek (bez opravn‡ch zkoušek)
K‘d a n…zev oboru

Ž…ci/studenti
Prospěli
konaj†c† zkoušky
s vyznamen…n†m
celkem

Prospěli

Neprospěli

Maturitn† zkouška:

23 – 41 – M/001 Stroj•renstv•
23 – 45 – M/004 Silničn• doprava
64 – 42 – M/003 Stroj•rensk†
technick† administrativa
Celkem

40

5

25

10

46

3

35

8

24

7

15

2

110

15

75

20

Počet ž†ků, kteř• budou konat opravnou maturitn• zkoušku: 20
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8. hodnocen† chov…n† ž…ků ( k 30.6.2009)
Počet ž…ků/studentů - hodnocen†

Druh/typ školy

velmi dobr•

uspokojiv•

neuspokojiv•

547

Středn† průmyslov… škola

3

3

9. Absolventi a jejich dalš† uplatněn†
Přehled podan•ch přihl‚šek k dalš„mu studiu – absolventi SŠ s dosažen•m středn„m vzděl‚n„m
s maturitn„ zkouškou
Počet
absolventů
celkem

Druh/typ školy
Středn†
průmyslov… škola

Podali přihl…šku Podali přihl…šku Podali přihl…šku
na VŠ
na VOŠ
na jin• typ školy

113

72

1

Nepodali
přihl…šku
na ž…dnou školu

14

26

10. “daje o nezaměstnanosti absolventů školy
Nezaměstnan† absolventi škol podle statistick•ho zjišťov…n† ‡řadů pr…ce (k 30. 4. 2009)
Počet absolventů
– škol. rok 2007/2008

K‘d a n…zev oboru

23 – 41 – M/001 Stroj•renstv•
23 – 45 – M/004 Silničn• doprava
64 – 42 – M/003 Stroj•rensk† technick†
administrativa

Z nich počet
nezaměstnan•ch
– duben 2009

45
41

4
1

27

1

Celkem
113
6
Pozn.: Zdroj informac• – internetov„ str†nky MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs → Pololetn• statistiky
absolventů (1. pololet• – tj. 30. duben) → tabulka: Absolventi podle škol a oborů,

11. “roveň jazykov•ho vzděl…v…n†
I. Ž…ci/studenti v denn†m formě vzděl…v…n† uč†c† se ciz† jazyk (k 30. 9. 2008)
Počty ž…ků/studentů ve skupině
Počet ž…ků
Jazyk
Počet skupin
/studentů
minim…lně
maxim…lně
průměr
Anglick• jazyk

439

233
Německ• jazyk
Pozn.: Možn„ rozdělit podle druhu/typu školy.

31

14

18

16

16

14

16

15

II. Učitel• ciz†ch jazyků – rozložen† kvalifikace (k 30. 9. 2008)
Kvalifikace vyučuj†c†ch
Počet učitelů
Jazyk
celkem
odborn…
č…stečn…
ž…dn…
Anglick• jazyk
Německ• jazyk

5
3

1
1

3
2

Rodil†
mluvč†

0
0

0
0
9

Jazykov„ vzděl†v†n• je na naš• škole poskytov†no na solidn• •rovni v r†mci možnost•. V‡uka
ciz•ch jazyků je zaměřena v‡hradně na anglick‡ jazyk a německ‡ jazyk. Vyučuj•c• jsou buď
plně kvalifikovan•, nebo podle z. o pedagogick‡ch pracovn•c•ch mohou vyučovat ciz• jazyk
na z†kladě v‡jimky (dosažen• věku 50 let a prokazateln† v‡uka předmětu nejm„ně 15 let).
Nab•dka ciz•ch jazyků byla v tomto školn•m roce obohacena o španělštinu a francouzštinu
formou z†jmov„ho kroužku.

12. “roveň informačn† a poč†tačov• gramotnosti ve škole
Škola m† pro v‡uku k dispozici 3 z†kladn• poč•tačov„ učebny vybaven„ tak, aby každ‡
ž†k ve skupině měl k dispozici svůj poč•tač. Tyto učebny se využ•vaj• předevš•m pro v‡uku
předmětů Informačn• a komunikačn• technologie, Konstruov†n• na poč•tači - CAD, Obchodn•
korespondence, •četnictv• a v‡uku ciz•ch jazyků. Ž†ci maj• k dispozici nejenom programy
funguj•c• na platformě OS Microsoft Windows, ale ve st†le větš• m•ře i programov„ vybaven•
na platformě OS Linux.
V současn„ době je na naš• škole modern• v‡konn† a propustn† s•ť s optick‡mi
p†teřemi, kter† umožňuje nasazen• poč•tačů do všech učeben a kabinetů. Tato s•ť sv‡mi
parametry umožnila i použit• star‡ch jinak nepoužiteln‡ch poč•tačů jako tenk‡ch klientů
s terminal serverem pracuj•c•m s OS Linux. Takto jsme vybavili dalš• dvě učebny, jednu pro
v‡uku předmětu Automatizace, druhou pro v‡uku a procvičov†n• testů autoškoly.
Po vybudov†n• s•tě byly všechny kabinety vybaveny poč•tači tak, aby všichni učitel„
měli k dispozici poč•tač a mohli naplno využ•vat jeho možnosti. S t•m souvis• i •roveň
informačn• gramotnosti učitelů. Většina pedagogů sice absolvovala př•slušn„ kurzy
informačn• gramotnosti v •rovni Z, řada z nich i •roveň P, ale jejich praktick„ dovednosti
byly v minul‡ch letech limitov†ny vybavenost• kabinetů poč•tači. Tento stav se během
školn•ho roku 2009/2010 v‡razně zlepšil. Učitel„ využili poč•tače a s•ť ke tvorbě ŠVP. Nově
bylo zavedeno i veden• průběžn„ klasifikace i absence v programu pro veden• ž†kovsk„
agendy SAS.
Pro informov†n• rodičů ž†ků byla spuštěna internetov† verze ž†kovsk„ agendy ISAS a
rodiče – z†konn• z†stupci ž†ků mohou po obdržen• př•stupov‡ch •dajů sledovat doch†zku i
klasifikaci sv„ho syna nebo dcery prostřednictv•m internetu.

13. “daje o pracovn†c†ch školy
I. Z…kladn† ‡daje o pracovn†c†ch školy (k 30. 9. 2008)
Počet pracovn†ků

Počet ž…ků
v DFV na
pedagogick•ch přepočten•
celkem
nepedagogick•ch
pedagogick•ch
pedagogick•ch
počet
– s odbornou
fyzick•/přepočten• fyzick•/přepočten• fyzick•/přepočten• intern†ch/extern†ch
kvalifikac† 1
pedagog.
prac.

83 / 73,6
1

30 / 25

53 / 48,6

51 / 2

51

10,3

ve smyslu z†kona č. 563/2004 Sb., o pedagogick‡ch pracovn•c•ch a o změně někter‡ch z†konů
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Počet extern•ch pedagogick‡ch pracovn•ků: 1

II. Věkov… struktura pedagogick•ch pracovn†ků (k 30. 9. 2008)
Počet pedag.
Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let
pracovn†ků
3
2
15
22
Celkem
z toho žen

2

2

7

11

Z toho
důchodci
6

Průměrn•
věk
52,1

3

1

48,6

Nad 60 let

10

Pozn.: průměrn‡ věk učitelů pracuj•c•ch na pln‡ •vazek je:
- všeobecně vzděl†vac• předměty: 43,4 roku
- odborn„ předměty:

52,7 roku !!!

III. Pedagogičt† pracovn†ci – podle nejvyšš†ho dosažen•ho vzděl…n† (k 30. 9. 2008)
Počet ped. pracovn†ků – dosažen• vzděl…n†
vysokoškolsk•
vysokoškolsk•
- magistersk• a
vyšš† odborn•
středn†
- bakal…řsk•
vyšš†

37

0

0

IV. Pedagogičt† pracovn†ci – podle d•lky praxe (k 30. 9. 2008)
Počet ped. pracovn†ků s prax†
do 5 let
do 10 let
do 20 let

3

2

10

z…kladn†

16

0

do 30 let

v†ce než 30 let

25
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Škola nezaměstn†v† ž†dn„ osobn• asistenty pro ž†ky se zdravotn•m postižen•m, ani asistenty
pedagoga.
V. Zajištěn† v•uky učiteli s odbornou kvalifikac† v př†slušn•m oboru vzděl…n†1 (k 30. 9. 2008)
Z toho odučen•ch učiteli
Celkov• počet hodin
s odbornou kvalifikac†
Předmět
v př†slušn•m oboru
odučen•ch t•dně
vzděl.
Česk‡ jazyk a literatura
50
50
Anglick‡ jazyk

93

21

Německ‡ jazyk

48

14

Občansk† nauka

24

17

Dějepis

10

10

Matematika

56

56

Fyzika

23

23

Chemie

6

6

Z†klady ekologie

3

3

Chemie a ekologie

4

4

Hospod†řsk‡ zeměpis

4

4

Tělesn† v‡chova

76

76

Technick„ kreslen•

18

18

4

4

32

32

Technick† dokumentace
Mechanika

11

Stavba a provoz strojů

30

30

Stroj•renstv•

10

10

Č†sti strojů a mechanizmy

10

10

Stroj•rensk† technologie

38

38

Z†klady v‡roby

12

12

Kontrola a měřen•

56

56

Informačn• a komunikačn• technologie

40

40

Konstruov†n• na poč•tač•ch

28

28

Ekonomika

19

19

•četnictv•

4

4

Automatizace

18

18

Elektrotechnika

24

24

Manipulačn• technika

4

4

Silničn• doprava

4

4

Ř•zen• motorov‡ch vozidel

6

6

20

20

Opravy a •držba vozidel

8

8

Technika administrativy

8

8

Obchodn• korespondence

4

4

Zpracov†n• informac•

2

2

Praxe

126

126

Celkem

922

809

Silničn• vozidla

1

ve smyslu z†kona č. 563/2004 Sb., o pedagogick‡ch pracovn•c•ch a o změně někter‡ch z†konů



Person†ln• změny ve školn•m roce:
-

počet pedagogick‡ch pracovn•ků, kteř• nastoupili na školu : 3, z toho počet absolventů
PedF 1 ( ČJ, OBN). Zbyl„ dvě nov„ kolegyně NEJ – TEV a ANJ

-

počet pedagogick‡ch pracovn•ků, kteř• odešli ze školy :5

14. “daje o dalš†m vzděl…v…n† pedagogick•ch pracovn†ků včetně vedouc†ch
pracovn†ků
(ve smyslu Vyhl†šky 317/2005 Sb., o dalš•m vzděl†v†n• pedagogick‡ch pracovn•ků,
akreditačn• komisi a kari„rn•m syst„mu pedagogick‡ch pracovn•ků)
14.1
-

-

Studium ke splněn• kvalifikačn•ch předpokladů:

vzděl†vac• instituce: Masarykova univerzita při ČVUT Praha
obor studia (zaměřen•): Inžen‡rsk† pedagogika
počet studuj•c•ch :2, z toho počet absolventů:1, z•skan† certifikace diplom – titul Bc.
Technick† univerzita Liberec, pedag. fak.
obor studia: studium speci†ln• pedagogiky, specializace na specifick„ poruchy učen• a
chov†n• a logopedii, d†lkov„ 2-let„ studium
počet absolventů:1
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14.2

Studium ke splněn• dalš•ch kvalifikačn•ch předpokladů:

a) počet jednodenn•ch a dvoudenn•ch akc• : 22 (zpravidla odborn„ semin†ře), průběžně se
učitel„ zejm„na Česk„ho jazyka a ciz•ch jazyků •častnili kurzů a semin†řů k nov„
maturitě.
b) počet v•cedenn•ch akc•
- Služba škole MB, kurz pro instruktory snowboardingu, 1•častn•k
- Coprista - Intenzivn• jazykov‡ kurz ANJ s t„matick‡mi bloky, Praha Akcent,1
•častn•k
c) samostudium:
- Br†na jazyku B1
- Letn• škola angličtiny
- Kurzy angličtiny
14.3

Finančn• n†klady vynaložen„ na DVPP: 46 966 Kč

15. “daje o dalš†ch aktivit…ch a prezentaci školy na veřejnosti
15.1

Z†jmov† činnost organizovan† školou:

Ve školn•m roce škola organizovala pro ž†ky tyto z†jmov„ kroužky:
-

z†jmov‡ kroužky ciz•ch jazyků – španělštiny a francouzštiny

-

hudebn• kroužek

-

kroužek programov†n• CNC

-

kroužek konstrukce v programu CATIA

-

kov†řsk‡ kroužek

-

sportovn• kroužky – atletick‡, posilovna, s†lov† kopan†

15.2

Mimoškoln• aktivity:

Škola uspoř†dala pro ž†ky tyto mimoškoln• akce:
-

pravideln† divadeln• představen• v Klubu mlad„ho div†ka (aktivně se •častnilo 94
ž†ků)

-

filmov† představen• Bratři Karamazovi, Hl•dač č•slo 47

-

odborn† exkurze do Škoda Plzeň (ž†ci 4. a 3. ročn•ku)

-

exkurze do Parlamentu ČR

-

pořad o Karlu Krylovi s besedou

-

exkurze do Dr†žďan

-

exkurze do Sboru pož†rn• ochrany v Mlad„ Boleslavi

-

pořad k Bezpečnosti silničn•ho provozu

-

exkurze na v‡stavu Autoshow Praha (ž†ci 3. a 4. ročn•ku oboru Silničn• doprava)

-

exkurze na v‡stavu Autosalon Lipsko (ž†ci 3. a 4. ročn•ku oboru Silničn• doprava)

-

z†jezd vybran‡ch studentů do Anglie
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-

z†jezd vybran‡ch studentů do Belgie s n†vštěvou Evropsk„ho parlamentu

-

odborn† předn†ška na t„ma modern•ch spojovac•ch technologi• (Fa B˜lhoff, ž†ci 2.r.)

-

beseda o bankovnictv• (2.ročn•k)

15.3
•čast ž†ků školy ve vědomostn•ch, odborn‡ch, sportovn•ch a dalš•ch
soutěž•ch:
-

AMAVET, matematick‡ model jeř†bu (2 studenti 3.r.)

-

atletika chlapci: 1. m•sto v okresn•m kole, 2.m•sto v krajsk„m kole

-

plav†n• chlapci: 1.m•sto v okresn•m kole

-

silov‡ v•ceboj chlapci: 3.m•sto v okresn•m kole

-

basketbal chlapci: 1. m•sto v okresn•m kole

-

hokejbal chlapci: 2.m•sto v okresn•m kole

15.4
Akce uskutečněn„ v r†mci prevence soci†lně patologick‡ch jevů, dalš• způsoby
jejich předch†zen•:
-

n†vštěva Poradny pro rodinu

-

beseda na •řadu pr†ce pro 4. ročn•ky

-

beseda o drog†ch (1.ročn•ky)

-

exkurze do věznice v Jiřic•ch

-

předn†ška o osobn• hygieně (fa Procter a Gamble, ž†kyně 1.r.)

-

n†vštěva Magistr†tu města Mlad† Boleslav

15.5
V‡chovn„ akce zaměřen„ na multikulturn• a environment†ln• v‡chovu, akce
směřuj•c• k v‡chově k humanismu apod.
-

exkurze d exkurze do Pap•ren Běl† pod Bezdězem

-

exkurze na vys•lač Ještěd

-

exkurze do čističky odpadn•ch vod

15.6

Spolupr†ce školy s vnějš•mi subjekty:

a) Spolupr†ce se zřizovatelem:
Škola spolupracuje se zřizovatelem zejm„na v oblasti ekonomick„. V tomto školn•m roce
d•ky finančn•mu přispěn• z rozpočtu zřizovatele bylo možno realizovat n†ročn„ investičn•
akce, jako rekonstrukce datov„ s•tě a rekonstrukce šaten (na přelomu tohoto a minul„ho
školn•ho roku), n†kup n†kladn•ho automobilu, oprava oken, střechy, vybaven• učeben
nov‡m n†bytkem a dalš•.
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b) Spolupr†ce se zaměstnavateli:
Škola spolupracuje s v‡znamn‡mi zaměstnavateli regionu, zejm„na s firmami ŠKODA
AUTO a.s., Bilsing Automation, Aufeer Design, T-systems, Montana, B˜llhoff a dalš•mi.
Spolupr†ce spoč•v† zejm„na v realizaci povinn„ praxe ž†ků školy na pracovišt•ch
zm•něn‡ch firem. Firmy tak„ v r†mci sv‡ch možnost• poskytuj• škole pomůcky pro
v‡uku, př•padně materi†l pro zajištěn• praktick„ho vyučov†n•.
c) Spolupr†ce s •řadem pr†ce:
Škola je průběžně ve styku s •řadem pr†ce v Mlad„ Boleslavi. Pro ž†ky 4.ročn•ků
společně poř†d†me besedy, zaměřen„ na poradenstv• při ukončov†n• studia a vstupu do
pracovn•ho života.
d) Spolupr†ce s Technickou univerzitou Liberec:
Škola dlouhodobě spolupracuje s TU Liberec, fakultou strojn•. Na naš• škole prob•h†
v‡uka bakal†řsk„ho programu, na kter„ se pod•lej• t„ž zaměstnanci SPŠ. Pro ž†ky
zejm„na z Mladoboleslavska přin†š• možnost tohoto studia nemal„ ekonomick„ a dalš•
v‡hody.
15.7

Dalš• akce nebo činnosti školy

Škola disponuje v‡stavn• s•n•, kter† je k dispozici jak pro vlastn• •čely – v‡stavy prac• ž†ků a
zaměstnanců školy, tak i pro veřejnost.
V tomto školn•m roce škola zah†jila spolupr†ci se sdružen•m Temn† komora. Snahou t„to
skupiny je osvětov† činnost, propagace a popularizace klasick„ fotografie. Škola poskytuje
pro prezentaci svoje v‡stavn• prostory, kde se mohou se prezentovat nejenom autoři z Temn„
komory, ale zapojit se mohou i fotografov„ z řad našich studentů.Vernis†že v‡stav jsou pak
př•jemn‡m obohacen•m společensk‡ch a kulturn•ch aktivit školy.
Učitel matematiky, Mgr. Braniš, dlouhodobě zastupuje a prezentuje školu v mezin†rodn•ch
kolokvi•ch o vzděl†vac•m procesu, kter† se konaj• každoročně v Brně pod patronac•
Univerzity obrany, Vysok„ho učen• technick„ho a Jednoty česk‡ch matematiků a fyziků.
16. Dalš† vzděl…v…n† ve škole v r…mci celoživotn†ho učen†
Škola nepoř†d† ž†dn„ formy dalš• vzděl†vac• činnosti.
17. V•chovn• a kari•rn† poradenstv†
Na škole pracuje jeden v‡chovn‡ poradce, kter‡ ve spolupr†ci s metodikem prevence
připravuje pro ž†ky různ„ akce z oblasti prevence proti kriminalitě, vězeňstv•, z oblasti
sexu†ln• v‡chovy a v‡chovy k rodičovstv• apod.
Tyto akce organizujeme s pomoc• různ‡ch agentur, poraden a nadac• ( K-centrum, VZSK,
Policie ČR, pedagogicko psychologick† poradna apod.).
Spolupr†ce s pedagogicko psychologickou poradnou: pravidelně jsme v kontaktu
s metodičkou prevence.
Metodik prevence m† ve škole stanoveny konzultačn• hodiny pro ž†ky i jejich rodiče.
Spolupr†ce se soci†ln•mi pracovn•ky: dlouhodobě spolupracujeme s K-centrem v Mlad„
Boleslavi, s magistr†tem města Mlad† Boleslav – n†vštěvy ž†ků školy na soci†ln•m odboru
magistr†tu, prohl•dky, besedy.
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Jednou z dalš•ch n†pln• je spolupr†ce s vysok‡mi školami. Procento ž†ků, kteř• se hl†s• ke
studiu na vysok„ škole se každ‡m rokem pohybuje okolo 68%. V současn„ době neexistuje
zpětn† vazba •spěšnosti studia (kromě ČVUT Praha).
Spolupr†ce s rodiči je zajišťov†na jednak přes tř•dn• učitele, a to hlavně na schůzk†ch s rodiči,
kter„ se konaj• 2 dvakr†t během školn•ho roku, a jednak pomoc• sdružen• rodičů, ve kter„m se
z†stupci rodičů za jednotliv„ tř•dy rovněž pravidelně 2x do roka sch†zej• a projedn†vaj•
s veden•m školy aktu†ln• probl„my a požadavky.
V‡chovn‡ poradce je současně vedouc•m v‡chovn„ komise, kter† ve spolupr†ci s tř•dn•mi
učiteli a rodiči řeš• problematick„ situace, jako např. vysokou nebo neomluvenou absenci
ž†ků, nevhodn„ chov†n•, přestupky proti školn•mu ř†du.
18. “daje o v•sledc†ch inspekčn† činnosti proveden• Českou školn† inspekc†
(př†padně o dalš†ch kontrol…ch neuveden•ch v bodě 20)
18.1

Česk† školn• inspekce

Kontrola ČŠI proběhla ve škole dne 9.června 2009.
Předmětem kontroly bylo dodržov†n• pr†vn•ch předpisů, kter„ se vztahuj• k ukončov†n•
středn•ho vzděl†v†n•. Kontrolou nebylo zjištěno porušen• př•slušn‡ch pr†vn•ch předpisů,
kromě dvou př•padů, a to:
a) kon†n• praktick„ zkoušky z odborn‡ch předmětů,
b) nedodržen• term•nu jmenov†n• členů maturitn• komise.
V př•padě b) došlo k prodlen•, kter„ ředitel školy uznal a přijal opatřen• k tomu, aby se
podobn„ pochyben• v budoucnu neopakovalo.
V př•padě a) podal ředitel školy n†mitku proti kontroln•mu zjištěn•. Tato n†mitka byla
postoupena vyšš•mu org†nu. •středn• školn• inspektorka rozhodnut•m ze dne 8.7.2009 uznala
č†stečně n†mitku ředitele a původn• kontroln• zjištěn• uznala jako nespr†vn„ a
překvalifikovala postup ředitele školy jako pochyben• – porušen• principu rovn„ho př•stupu.
Prakticky z rozhodnut• vypl‡v†, že všichni ž†ci maj• konat praktickou zkoušku stejnou
formou. Ředitel školy přijal opatřen• k naplněn• tohoto z†věru – stanovil jednotnou formu
kon†n• praktick„ maturity z odborn‡ch předmětů.
18.2

Krajsk† hygienick† stanice

KHS prov†d• na škole pravidelně kontroly zejm„na školn• j•delny a j•delny Domova ml†deže.
V tomto školn•m roce proběhly kontroly ve dnech:
17.9.2009 – kontrola ŠJ, bez z†vad
5.12.2009 – kontrola prostor pro praktick„ vyučov†n• (školn• d•lny) – zjištěny drobn„ z†vady
na osvětlen•
13.1.2009 – kontrola j•delny DM , bez z†vad
15.4.2009 – kontrola pitn„ a tepl„ vody – bez z†vad
2.4.2009 – kontrola budovy školy z hlediska prostorov‡ch podm•nek, vybaven•, provozu,
osvětlen•, mikroklimatu, provozn•ho ř†du
negativn• zjištěn•:
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-

opotřebovan„ parkety v učebn†ch, špatně čistiteln„ (opatřen•: požadavek na investičn•
dotaci na renovaci podlah)
poškozen„ obklady na chlapeck„m WC (opatřen• : oprava vl. prosředky)
d†msk„ toalety pro person†l – nevyhovuj• předpisům (opatřen•: pož†d†no o udělen•
v‡jimky. V‡jimka byla udělena.)
špatn‡ stav velk„ tělocvičny (opatřen•: opravena střecha, vymalov†no, nov„ obložen•
stěn, technick„ •pravy dle požadavků kontroly, z†vady odstraněny)
mal† tělocvična - nefunkčn• n†hradn• osvětlen• (opatřen• : stanoven term•n odstraněn•
z†vady)
osvětlen• v učebn†ch (opatřen•: postupn† v‡měna v z†vislosti na fin. ,možnostech)
nevyhovuj•c• školn• n†bytek v učebn†ch (opatřen•: pokračov†n• v postupn„ obměně
n†bytku, kter† byla započata již v roce 2007)

19. Dalš† činnost školy
19.1
Školsk† rada
ve v‡še uveden„m složen• se pravidelně sch†z• k projedn†n• dokumentů předložen‡ch
ředitelem školy a podl„haj•c•ch schv†ln• nebo projedn†n• dle školsk„ho z†kona
19.2
Sdružen• rodičů
se sch†z• pravidelně jednou za pololet• k projedn†n• aktu†ln•ch z†ležitost• t‡kaj•c•ch se
vzděl†vac•ho procesu, chodu školy, mimoškoln•ch akc• apod.
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20. Ekonomick… č…st v•ročn† zpr…vy o činnosti školy
I. Z…kladn† ‡daje o hospodařen† školy
Z…kladn† ‡daje o hospodařen† školy
v tis. Kč

Za rok 2008 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavn†
Doplňkov…

Za 1. pol. roku 2009 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavn†
Doplňkov…

1.

N…klady celkem

40 890

247

21 042

146

2.

V•nosy celkem

40 895

259

21 146

147

36 554

0

19 166

0

4 341

259

1 980

147

5

12

104

1

z toho

př•spěvky a dotace na provoz
(•č. 691)
ostatn• v‡nosy

3.

HOSPODƒŘSK€ V€SLEDEK
před zdaněn†m

II. Přijat• př†spěvky a dotace
Přijat• př†spěvky a dotace v tis. Kč
1.

Přijat• dotace ze st…tn†ho rozpočtu celkem (INV)

2.

Přijat• dotace z rozpočtu kraje (včetně vr…cen•ch př†jmů z pron…jmu)
celkem (INV)

3.

Přijat• př†spěvky a dotace na neinvestičn† v•daje ze st…tn†ho rozpočtu přes
‡čet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
př•m„ vzděl†vac• v‡daje celkem (UZ 33 353)
z toho

mzdov„ v‡daje (platy a OPPP)

Za rok 2008
(k 31. 12.)
0
2 350
28 786
28 621
20 432

1

ostatn• celkem (vypsat všechny - např. UZ 33 163, 33 439,…)
UZ 33005 –nen†rokov„ složky platů PP

z toho

165

z toho

4.

Přijat• př†spěvky a dotace na neinvestičn† v•daje z rozpočtu kraje celkem
(NIV)
běžn„ provozn• v‡daje celkem (UZ 000)

7 768
7 565

ostatn• •čelov„ v‡daje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002, 003,…)
UZ 040 – př•jmy z pron†jmů
z toho

UZ 001 – soutěž

200
3

z toho

Z jin•ch zdrojů (sponzorsk• dary, struktur…ln† fondy EU, FM
240
EHP/Norsko atd.) - dary
1
Doplňte do tabulky v•ši vešker•ch využit•ch „čelov•ch dotac†, n‡zev označte odpov†daj†c†m UZ (např.
Protidrogov‡ politika UZ 33 163; Sportovn† aktivity UZ 001).
5.
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Přijat• dary
1. Aufeer Design Mlad† Boleslav
190.000,- Kč
peněžn• dar na v‡ukov‡ program – 10 licenc• SW CATIA
2. Maschinenfabrik Niehoff(CZ) Nymburk
peněžn• dar na zajištěn• potřeb vzděl†vac•ho procesu

50.000,- Kč

Stručn• hodnocen† celkov•ho hospodařen† a n…vrh na opatřen† ke zlepšen†
hospod…řsk•ho v•sledku.
Chod školy byl v roce 2008 zajištěn rovnoměrn‡m čerp†n•m provozn• dotace a dodržov†n•m
rozpočtu, neinvestičn• n†klady byly pl†nov†ny, přednostně byly zajištěny nutn„ opravy,
hygienick„ potřeby, pracovn• a ochrann„ pomůcky.
D•ky v‡razn„ finančn• pomoci zřizovatele (investičn• dotace) a za spolu•časti školy (z
investičn•ho fondu) se podařilo odstranit dva nejpalčivějš• probl„my předchoz•ho obdob•, a to
kritick‡ stav s•tě LAN a hygienicky nevyhovuj•c• šatny v d•ln†ch:
N†kladem 1 184 tis.Kč byla vybudov†na nov† datov† s•ť umožňuj•c• kvalitn• přenos dat nutn‡
pro v‡uku, komunikaci s vnějš•m prostřed•m i pro vlastn• hospod†řsk‡ chod školy. S•ť byla
vybudov†na v takov„ technick„ a kapacitn• kvalitě, aby vyhovovala provozn•m požadavkům
v př•št•ch nejm„ně deseti letech.
Celkov‡m n†kladem 1 784 tis.Kč byly zrekonstruov†ny a rozš•řeny chlapeck„ šatny v d•ln†ch
tak, aby vyhovovaly hygienick‡m požadavkům. Samotn„ šatny byly stavbou
zmodernizov†ny, doplněny nov‡m soci†ln•m zař•zen•m včetně sprchov‡ch koutů a
vzduchotechniky.
Škola zah†jila proces postupn„ obměny zastaral„ho školn•ho n†bytku, kter‡ z velk„ č†sti
nevyhovuje ergonomick‡m a hygienick‡m norm†m. Finančn• prostředky byly na nov‡
n†bytek z větš• č†sti z•sk†ny z pron†jmu a zč†sti z provozn•ch prostředků.
Škola trvale spolupracuje se soci†ln•mi partnery, tato spolupr†ce přin†š• mj.i možnost z•sk†n•
darů, a to finančn•ch, nehmotn‡ch i hmotn‡ch. Tyto dary jsou vesměs využity ke zkvalitněn•
hlavn• činnosti školy.
Škola v roce 2008 zah†jila doplňkovou činnost za •čelem z•sk†n• dalš•ch prostředků pro
podporu hlavn• činnosti. Zisk v tomto prvn•m roce provozov†n• DČ nen• velk‡, ale byly
z•sk†ny zkušenosti do př•št•ch let.
Finančn• prostředky na provoz školy postačovaly na pokryt• z†kladn•ch potřeb, zejm„na
energi•, pracovn•ch pomůcek, čist•c•ch prostředků a dalš•ho provozn•ho materi†lu. Vzhledem
k neust†le rostouc•m cen†m zejm„na energi•, ale i služb†m za opravy a •držbu budov, nen•
možn„ ve větš• m•ře prov†dět rozs†hlejš• obnovu a modernizaci zař•zen• školy, n†kup
učebn•ch pomůcek, n†bytku apod.Vzhledem k tomu, že spravovan‡ majetek je velice rozs†hl‡
(velk† budova školy, dvě školn• j•delny, 2 budovy domova ml†deže, d•lny, autoprovoz apod.),
jsme nuceni zvažovat nutnost prov†děn• oprav a •držby.
N…vrh na opatřen† ke zlepšen† hospod…řsk•ho v•sledku školy a zkvalitněn† činnosti:
Vzhledem k v‡še uveden„mu škola vždy pl†nuje vyrovnan‡ rozpočet tak, aby všechny
finančn• prostředky byly •čelně a hospod†rně využity. Pro př•št• obdob• pl†nujeme proveden•
energetick„ho auditu za •čelem nalezen• rezerv pro •sporu energi•. Veden• školy d†le bude
rozv•jet spolupr†ci se soci†ln•mi partnery. Pokus• se d†le rozv•jet doplňkovou činnost. Dalš•
finančn• prostředky na rozvoj školy se pokus•me z•skat pomoc• projektů na dotace EU.
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21. Z…věr
Celkov• stručn• zhodnocen† činnosti školy (hlavn† i doplňkov•) v uplynul•m školn†m
roce, naplňov…n† stanoven•ch c†lů a priorit, předpoklady dalš†ho v•voje školy, ‡koly,
n…vrhy a opatřen† k jej†mu zkvalitněn†.
Z†kladn• c•le školy, to jest kvalitn• př•prava absolventů školy pro jejich uplatněn• na trhu
pr†ce či v terci†ln•m vzděl†v†n• se dař• plnit na stabilně dobr„ •rovni, což dokl†d† n•zk† m•ra
nezaměstnanosti našich absolventů i vysok‡ počet přihl†šen‡ch na vysok„ školy.
Spolupr†ce s vnějš•mi subjekty, předevš•m s TU Liberec a s v‡znamn‡mi zaměstnavateli
regionu přin†š• dobr„ v‡sledky.
V přij•mac•m ř•zen• pro školn• rok 2009/10 se přihl†silo ke studiu v‡razně m„ně ž†ků než
v uplynul‡ch letech. Př•činou je zejm„na klesaj•c• demografick† křivka a tedy menš• počet
uchazečů celkem, d†le složit„ a zdlouhav„ přij•mac• ř•zen• podle novelizovan‡ch pr†vn•ch
předpisů. Toto přij•mac• ř•zen• zkomplikovalo přechod ze z†kladn•ch školy na středn• většině
ž†ků a jejich rodičů. Dalš•m negativem byla zv‡šen† n†ročnost ř•zen• na naš• škole, se
z†porn‡m ekonomick‡m efektem a hlavně dlouhodob† nejistota, jak‡ konečn‡ počet ž†ků
skutečně nastoup•, s ohledem na soci†ln• a ekonomick„ dopady na školu a jej• zaměstnance.
Rozborem věkov„ struktury pedagogick„ho sboru došlo veden• školy k •vaze, že v bl•zk„
době bude pravděpodobně nedostatek učitelů odborn‡ch předmětů, jejich věkov‡ průměr
přesahuje 53 let oproti věkov„mu průměru učitelů všeobecně vzděl†vac•ch předmětů (43).
V‡uka odborn‡ch předmětů tedy může v horizontu cca deseti let b‡t v‡razně ohrožena,
zejm„na na nesrovnateln„ platov„ podm•nky v průmyslu vzhledem ke školstv•.
Škola se snaž• průběžně vytv†řet a vylepšovat ž†kům i zaměstnancům pracovn• podm•nky.
Prob•h† obnova školn•ho n†bytku, z vlastn•ch prostředků byla opravena tělocvična, byl zad†n
projekt na v‡stavbu nov„ho školn•ho hřiště. Veden• školy i nad†le hodl† pokračovat
s postupn„ modernizaci interi„ru školy a jej•ho vybaven•.

Datum zpracov†n• zpr†vy:

25.z†ř• 2009

Datum projedn†n• v školsk„ radě:

12.ř•jna 2009

Podpis předsedy školsk„ rady:

Podpis ředitele a raz•tko školy:

................................................................
PhDr. Jarom•r Jerm†ř

...............................................................
Ing.Martin Kub†t
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