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Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb.,  Zákon o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
 

  

 
  

 
 
 

1.1 Součásti školy 
 

 
Název školy:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem, příspěvková organizace 
 
 

Odloučená pracoviště: Autoservis, Na Rybníčku 748, Roudnice n. L. 
Objekt „Pracner“, Tovární 284, Roudnice n. L. 
  
 

Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem 
          
           ředitelka školy:    Mgr. Bc. Helena Všetečková 

statutární zástupce:  Ing. Pavel Zima 
telefon:    416 831 554, 416 831 362 
fax:    416 831 555 
e-mail:    sos.roudnice@seznam.cz 
www stránky:   http://sweb.cz/sos.roudnice 
pracovník pro info:  Ing. Jan Hajný 
zřízení školy:   1. července 1999 
zařazení do rejstříku škol: 3. 3. 2009 

 
 
Součásti školy: 
 

Střední  škola   110 150 414  kapacita: 837 žáků  
 Domov mládeže  110 150 422  kapacita: 156 lůžek 
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Školská rada 

 
Ve školním roce 2005/2006 byla podle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) zřízena Školská rada. 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Pro naši školu stanovil  
9 členů.Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a zletilí žáci a studenti a třetinu volí 
pedagogičtí pracovníci dané školy. 
 
Školská rada: 
1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování 
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 
3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny 
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách 
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje 

opatření ke zlepšení hospodaření 
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce 
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství 

a dalším orgánům státní správy 
 
 
Schůzka školské rady 
 
1. Schůzka – 16. října 2008 

1. Zahájení jednání ( 15.00 hodin ) 
( ing.Zima ) 

2. Informace o škole za minulé období  
( ing. Zima ) 

a.  Stav žáků celkový – 571 
 Stav žáků v 1. ročnících – 224 

b. Od 1.9. 2008 nová podoba internetových stránek (stejná adresa) sweb.cz/sos.roudnice 
c. Počítačová učebna byla dovybavena 15 počítači 
d. Účast na výstavě Vzdělání a řemeslo, technické obory 1. místo gril, 

ostatní obory 1. místo paraván, umělecké obory čestné uznání hodiny 
 

3. Seznámení s Výroční zprávou o činnosti školy za šk. rok 2007 / 2008 
( Mgr.Bc. H. Všetečková ) 

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok  2007 / 2008 
5. Seznámení s účastí školy v projektech EU  

( Mgr.Bc. H. Všetečková ) 

Typ školy 
 

Počet tříd 
 

Počet žáků 
ke dni 

31.8.2009 

Průměrný 
počet žáků 

na třídu podle 
stavu 

k 31.8.2009 

Přepočtený 
počet 

pedagogických 
pracovníků 

Počet žáků  
na přepočteného 
pedagogického 

pracovníka 

SOŠ 8 192 24 12,9 14,9 

SOU 12 299 25 15,0 20,0 

OU 4 40 10 1,9 21 

CELKEM 24 531 20 29,8  

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet 
strávníků/žáků 

na DM 

Přepočtený počet  
pracovníků 

Počet žáků  
na přepočteného 

ped.prac. 

Domov mládeže 2 36/36 3 12 
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6. Seznámení s plánem voleb do Školské rady na další období 
( Mgr.Bc. H. Všetečková , Ing. Zima  ) 

7. Diskuze – nábor 1. ročníků, kvalita absolventů 
8. Závěr 

 
2. Schůzka – 23. června 2009  

1. Zahájení jednání  
 
2. Seznámení s průběhem voleb a členy školské rady na následující období 
 
 Školská rada byla seznámena s průběhem voleb členů školské rady na následující období 
30. října proběhlo 1. kolo voleb – návrh kandidátů z pedagogických pracovníků , ze zákonných 
zástupců a žáků školy. 
20. listopadu proběhlo druhé kolo voleb, z navržených kandidátů byli voleni 3 členové z pedagogických 
pracovníků a 2 členové ze zákonných zástupců a žáků školy. 
Pro volbu bylo využito tajné hlasování. 
V následujícím období bude školská rada pracovat ve složení : 
pedagogičtí pracovníci – Zima, Fiček, Proksch,  
rodiče – Iva Kemrová, Šárka Barvová, Emil Kerda,  
jmenovaní zřizovatelem -  Zdeněk Kubínek, Pavel Šrytr, Mudr. J.Krajník 
 
3. Volba předsedy školské rady 
Volby předsedy školské rady proběhla tajným hlasováním, předsedou byl zvolen  
Ing. Zima 
 
4. Informace o škole za minulé období  
Ředitelka školy podala informace o škole za minulé období 

       - stav žáků v 1. ročnících pro šk.rok 2009/ 10 – 181 po 1. a 2.kole přijímacího řízení 
       - výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek – přítomní byli seznámeni  
         s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek konaných  v roce 2009 
       - investiční akce – přítomní byli seznámeni s plánovanými investičními akcemi. V roce  
         2009  by měla být zahájena  rekonstrukce výukové haly v areálu dílen a  výměna oken  
         v budovách školy. 
        -  Dále byly podány informace  o účasti žáků v soutěžích. Nejlepším umístěním bylo  
            5. místo v  soutěži Automechanik junior 2009. 
 

5. Seznámení s činností  v projektech EU  
   V projektu Propagace řemeslných a technických oborů plánované  plnění úkolů  
   projektu,  proběhly ukázkové dny  a exkurze. 
 
6. Diskuze  
   - Informace o plánovaných akcích města Roudnice n.L. 
   -  Informace o školství v zahraničí, zkušenosti ze zahraničních stáží 
   - Optimalizace škol v Ústeckém kraji 
 
7. Závěr 
 
Školská rada za uplynulé období pracovala standardně ve složení: 
předseda - Ing. Pavel Zima - zástupce pro pedagogické pracovníky 

      členové    - Ing. Karel Proksch - zástupce pro pedagogické pracovníky 
       Miroslav Fiček - zástupce pro pedagogické pracovníky 
  Iva Kemrová - zástupce nezletilých žáků 
  Šárka Barvová - zástupce nezletilých žáků 
  Emil Kerda - zástupce nezletilých žáků 

MUDr. Josef Krajník - zástupce zřizovatele 
Zdeněk Kubínek- zástupce zřizovatele 
Pavel Šrytr- zástupce zřizovatele 
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1.2   Zhodnocení současného stavu školy, strategie rozvoje školy 
 
 
     Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Roudnici nad Labem byla zřízena v roce 1999. 
Prakticky vznikla sloučením Integrované školy střední a Středního odborného učiliště strojírenského.  
V tomto roce byly položeny základy nové organizace školy, nového progresivního řízení organizačních 
jednotek školy, koncepční, investiční, ekonomické i finanční politiky, cílevědomé personální činnosti a 
především kvalitní výchovně vzdělávací práce. 
 
     Nově instalovaný management byl převážně složen z pracovníků Integrované střední školy, tedy lidí, 
kteří připravovali celý proces optimalizace a s jeho cíli a metodami se identifikovali. Vedení druhé školy 
Středního odborného učiliště strojírenského prakticky ze školy odešlo. Základní kádr učitelů, učitelů 
odborného výcviku, vychovatelů a  administrativních pracovníků byl postupně stabilizován. 
      
     Po devíti  letech je viditelné, že velká část pracovníků je zřetelně spolutvůrcem zformulované koncepce 
školy, část je pouze účastníkem bez vnitřní invence. Předesíláme, že nejen práce managementu, ale 
každodenní práce všech pracovníků školy musí vést k naplnění vize, která je formulována: 
 
 
 
 

 
 
 

Vize školyVize školy

„„Vytvořit optimální podmínky pedagogické, didaktické spolu V y t v o ř it  o p t i m á l n í  p o d m í n k y  p e d a g o g i c k é ,  d id a k t ic k é  s p o l u  

s materiálním, personálním a ekonomickým zázemím pro s materiálním, personálním a ekonomickým zázemím pro 
práci školy a následně vychovat špičkové odborníky ve p r á c i  š k o l y  a  n á s l e d n ě  v y c h o v a t  š p ič k o v é  o d b o r n í k y  v e  

všech námi vyučovaných oborech, kteří najdou uplatnění v š e c h  n á m i v y u č o v a n ý c h  o b o r e c h ,  k t e ř í  n a j d o u  u p l a t n ě n í  

nejen na trhu práce, ale i v Evropské unii.“nejen na trhu práce, ale i v Evropské unii.“
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Současný stav školy 
 
Za stěžejní považujeme, že je ustálena skladba oborů do tří základních skupin. 
 
     Do první skupiny patří klasické strojírenské obory Automechanik, Klempíř pro strojírenskou výrobu 
(autoklempíř) a Obráběč kovů. První dva obory každoročně naplníme bez větších problémů, zlepšila se 
situace i v oboru Obráběč kovů. Situace na trhu práce nám ukazuje, že obráběčů kovů by mělo být více, 
protože je jich neustálý nedostatek, o tom svědčí požadavky úřadů práce. Ze strany dětí a jejich rodičů je 
situace opačná, o tento obor má zájem jen malé množství vycházejících žáků. V návaznosti na tyto učební 
obory a v rámci možnosti dalšího vzdělávání absolventů strojírenských oborů je  ve vzdělávací nabídce 
dvouleté nástavbové studium Provozní technika, které také otevíráme každý rok. Organizačně i obsahově 
na tyto učební obory navazuje studijní obor Silniční doprava. Pro žáky ze základních škol speciálních a  
z nižších tříd základních škol nabízíme učební obory Formířské a Kovářské práce. 
     
 Do skupiny stavebních oborů je zařazen tříletý učební obor Instalatér a Zedník. V učebním oboru Instalatér 
je vytvořena v letošním roce pracovní skupina v 1. ročníku. Pro následující školní rok je připravena skupina 
do 2. ročníku. Doufáme, že v následujících školních letech budeme otevírat alespoň po jedné pracovní 
skupině, abychom zachovali vzdělávací nabídku. Pro žáky ze základních škol speciálních je v nabídce 
učební obor Zednické práce, který je v současnosti ve všech třech ročnících a pro  příští  školní  rok je obor  
v 1. ročníku opět obsazen. 
     
 
Poslední skupina oborů služeb je na naší škole zastoupena tříletým učebním oborem Provoz služeb a         
v návaznosti na něj byl vzhledem  k potřebám regionu Roudnicka zařazen od roku 2001/2002 studijní obor 
Sociální   péče se  zaměřením  na pečovatelskou   činnost.   Pro žákyně   ze základních škol speciálních je  
ve vzdělávací nabídce tříletý učební obor Práce ve zdravotních a sociálních zařízeních. 
     V rámci celé školy můžeme podporovat větvené a stupňovité vzdělávací programy, které umožňují 
snadnější vertikální i horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání. 
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• prostupnost horizontální 
 

1. umožňuje přestup v případě nekvalitních studijních výsledků žáka Střední odborné  
    školy na učební obor Středního odborného učiliště podobného zaměření, za předpokladu, že vykoná 
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    rozdílové zkoušky 
    př. Silniční doprava - Automechanik nebo Autoklempíř, Sociální péče - Provoz služeb 
 
2. v případě výborných studijních výsledků na Středním odborném učilišti možnost  
    vykonání rozdílových zkoušek a přijetí do některého studijního oboru Střední  
    odborné školy podobného zaměření 
 
3. v případě špatných studijních výsledků na Středním odborném učilišti může žák  
    přestoupit na méně náročný obor (tato prostupnost je samozřejmě možná i naopak) 
 

• prostupnost vertikální  
 

   znamená, že po ukončení tříletého učebního oboru mohou žáci pokračovat ve studiu v dvouletém 
nástavbovém oboru Provozní technika (podmíněného  vyučením ve strojírenském oboru), takto mohou        
u nás pokračovat ve studiu absolventi oborů Automechanik, Klempíř -  strojírenská výroba a Obráběč kovů 
 
Od školního roku 2006/2007 je ve vzdělávací nabídce školy (podle § 84 zákona č. 561/2004 Sb. Zákona  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), zařazena možnost zkráceného studia pro učební obory Automechanik, Klempíř-
strojírenská výroba, Obráběč kovů, Instalatér a Zedník.  
 
     Podmínky a zázemí pro výuku se neustále zlepšují, napomáhají tak ke zkvalitnění daných učebních      
a studijních cílů.  
     

 

Koncepce v České republice 
 

• Zásadní změny pohledu na cíle vzdělání přinesl „Národní vzdělávací program“ (Bílá kniha). 
Dokument požadoval změny i obsahu vzdělávání, zavádění dvoustupňového kurikula a vyváženost 
poznatkového základu kurikula, získání klíčových kompetencí a prohloubení návaznosti mezi cíli, 
obsahem vzdělání a kompetencemi 

• Zákon č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), který uzákonil zavádění vícestupňového kurikula a cíle vzdělávání. Kurikulární 
dokumenty jsou tvořeny na dvou územích: státní v podobě Rámcových vzdělávacích programů  

             a školní v podobě Školních vzdělávacích programů 

• Podstatným východiskem se stává podpora větvených a stupňovitých vzdělávacích programů 
umožňujících snadnější vertikální a horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání 

• Vytvoření rozmanité   vzdělávací   nabídky s možností volby vzdělávání s využitím dostatečně  
            a kvalitně připravených Rámcově vzdělávacích programů 

 
 
Z uvedeného vyplývá: 
 
1. Systém naší školy je založen na participaci s výrobními podniky. Pokud existuje, není náhodná a je třeba  
    ji využít jako inspiraci do budoucna. 
 
2. Důležitou oblastí je personální vedení školy - profesionální leadership založený na horizontální  
    i vertikální úrovni. 
 
3. Bylo by zapotřebí uvažovat o zvýšení podílu na vzdělávání využitím zdrojů hospodářské sféry. Využít 
    i  podíl a funkci podniků při vlastním výchovném vzdělávacím procesu. Stejně tak je možné uvažovat  
   o uplatnění absolventů a o systému jejich dalšího vzdělávání. Tato myšlenka se týká i dalšího vzdělávání   
   pedagogických pracovníků - učitelů odborné přípravy. 
 
4. Za    důležité  jsou  považovány  Evropské  sociální  fondy s Operačním  programem  Vzdělávání  
   pro konkurenceschopnost s možností využití zvláště v odborném školství. 
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1.3   Přehled vzdělávacích programů 
 

Vyučované obory 
ve školním roce 2008/2009 
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy  

 Denní  studium 

Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

Silniční doprava 23-45-M/004 SOŠ 101 - 19 

Sociální péče 75-41-M/003 SOŠ 91 - 19 

Provozní technika 23-43-L/506 SOU 51 - 21 

Automechanik 23-68-H/001 SOU 83 23 - 

Klempíř-strojírenská výroba 23-55-H/002 SOU 64 18 - 

Instalatér 36-52-H/001 SOU 12 0 - 

Zedník  36-67-H/001 SOU 19 0 - 

Obráběč kovů 23-56-H/001 SOU 25 7 - 

Provoz služeb  69-53-H/003 SOU 45 18 - 

Práce ve zdr. a soc. zař. 69-55-E/003 OU 18 5 - 

Zednické práce 36-67-E/001 OU 22 6 - 

 

Vyučované obory 
ve školním roce 

2007/2008 
(názvy podle Rozhodnutí 
o zařazení do sítě škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy 

Studium při  zaměstnání 

Počet 
studentů 

Ukončilo ZZ Ukončilo MZ 

DÁ VE EX DÁ VE EX DÁ VE EX 

Mechanik seřizovač - 
obráběcí stroje a linky 

23-45-
L/002 

SOU 3 - - - - -  - - 

  

Vysvětlivky :  
DS  -  dálkové studium 
VE  -  večerní studium 
EX  -  externí studium  
NS  - nástavbové studium (uvede se za vyučovaný obor) 

 
1.4 Učebny  pro výuku  

V uplynulém školním roce byly uvedeny do provozu učebny financované z Evropských sociálních 
fondů Operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podařilo se nám tak zmodernizovat 
špičkovou ICT technologií v rámci projektu  „Propagace řemeslných a technických oborů“  s následujícím 
vybavením: 
tabule interaktivní 
kopírka Minolta - barevná 
televizor LCD Sony 
DVD Rekorder Sony 
počítač Notebook HP 550 - 6 kusů 
tiskárna k počítači 
 
ICT technologie doplňuje vybavení nábytku financovaného rovněž z Operačního projektu Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost. 
V závěru školního roku byla zřízena nová učebna  v rámci projektu  „Systém kariérového poradentsví“ 
s následujícím vybavením: 
11 kusů PC sestav 
11 kusů LCD monitorů 
1 kus tiskárny Epson 
1 kus web kamery 
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ICT technologie zdůraznilo i nové vybavení nábytkem a moderní výzdoba. 
Na konci školního roku byly připraveny nové webové stránky: www.sosasource.cz 
 
  

 

 
1.5    Způsob zabezpečení odborné praxe (resp. odborného výcviku) 

 
 
Ve školním roce 2008/2009 byla zabezpečována odborná praxe a odborný výcvik na vlastních 
pracovištích a na smluvních pracovištích soukromých firem. 
 Odborná dvoutýdenní praxe studijního oboru Sociální péče, která probíhala první dva týdny 
v měsíci únoru (4. ročník) a poslední dva týdny v květnu 2009, byla umístěna do těchto zařízení: 

 

• Naděje Roudnice n. L. 

• Základní škola praktická Roudnice nad Labem, Štětí, Litoměřice 

• Dětský domov Litoměřice  

• Centrum zdravotně postižených Mělník 

• Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L. 

• Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice 

• Domov důchodců Roudnice nad Labem a Mělník 

• Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko Litoměřice 

• Městský úřad Roudnice n. L. 

• Domov odpočinku ve stáří, Diakonie ČCE Krabčice 

• Farní charita Litoměřice 

• Sociální služby Mělník 

 
 

Odborná dvoutýdenní praxe studijního oboru Silniční doprava se konala ve stejném termínu jako    
u předchozího studijního oboru a byla zabezpečena na smluvních pracovištích odborného  výcviku a      
v dalších zařízeních 
 

• Gerhard Horejsek a spol. Roudnice n. L. 

• M – kontakt s.r.o. Mělník 

• Honda Roudnice n. L. 

• Cargonet s.r.o. Litoměřice 

• OKIM s.r.o. Lovosice 

• Auto Roubíček s.r.o. 

• Miloslav Šára, autoservis Libochovice 

• Autodoprava Řehák s.r.o. Čížkovice 

• FORD Šindelář Roudnice n. L. 

• Autocentrum Mazda Roudnice n. L: 

 
 

 
 
 
Externí pracoviště 
 
V minulém školním roce byla využita následující provozní pracoviště. 
 
Obor : automechanik  2. ročník 
 
    AutoR Roubíček s.r.o. 
    Mladoboleslavská 3561 
    276 01 Mělník 
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    Luboš Smetana S&H 
    Autoservis 
    Krabčická 
    Roudnice n.L. 
    
    Jiří Štorek 
    Račice 109 
    411 18 Štětí 

     
        FERODO – Jiří Fengl 
    411 87 Krabčice 27 
     
    AUTO KRALUPY a.s. 
    Růžové údolí 554 
    278 01 Kralupy n.Vlt. 
     
    Klimex  - Karel Kladiva   
    Českolipská 1222 
    276 01 Mělník 
     
    Autoservis – Jiří Lavko 
    U stadionu 41 
    411 08 Štětí 
     
    Autoopravna    
    Přemysl Jícha 
    Přemyslova 322 

278 01 Kralupy n. Vlt. 
 
    Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
    Autoservis  
    Žižkova ul. 2492, 413 01 Roudnice n.L.  
     
    Honda, Vladislav Krepčík 
    Žižkova ul. 2493, 413 01 Roudnice n.L. 
     
    Opravy silničních a motorových vozidel 
    Roman Berger 
    Dolní Beřkovice 262 
     
    Pohona a.s. 
    Autocentrum Mazda 
    Hornická 2500, 413 01 Roudnice n.L. 
     
 
Obor : Automechanik  3. ročník 
 
    Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
    Autoservis  
    Žižkova ul. 2492, 413 01 Roudnice n.L.  
     
    Pohona a.s. 
    Autocentrum Mazda 
    Hornická 2500, 413 01 Roudnice n.L. 
     
    Autoservis – Jiří Lavko 
    U stadionu 41 
    411 08 Štětí 
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    Luboš Smetana S&H 
    Autoservis 
    Krabčická 
    Roudnice n.L. 
    416 841 341 
     
    JOKA AUTOOPRAVNA 
      Zdeněk Soukup 
    Dlouhá 68, Štětí 
     
    Opravy nákladních automobilů 
    Ing.Karel Landkammer 
    411 83 Hrobce 26 

 
Obor : klempíř – strojírenská výroba 3. ročník 
 
    František Došek 
    Nad Oborou 3375 
    276 01 Mělník 
     
    OKIM  spol.sr.o.       
    AUTOSALON Terezínská 1119, 
    410 02 Lovosice 
 
    Autocentrum- Háša s.r.o.      
    Masarykova 54,  

411 56 Bohušovice n.O. 
Tel. 416 781 157 

     
    Josef Varvažovský – Opravy motorových vozidel 
    Krabčická 1889, 413 01 Roudnice n.L. 
         
    AUTOCENTRUM CARDA s.r.o.      
    U Zdymadel 827 
    410 02 Lovosice 
    Tel. 416 532 272, 416 532 341, 
     
    Opravy motorových vozidel  - Petr Šťastný 
    Hracholuská 2155 
    413 01 Roudnice nad Labem 
     
    Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
    U Terezínské křižovatky 
    P.O. BOX 164 
    412 01 Litoměřice 
     
Obor : Obráběč kovů  3. ročník 
 
    Meva a.s. 
    Na Urbance 632 
    413 01 Roudnice nad Labem     
 
    2 JCP a.s.    
    Račice 126 
    411 08 Štětí 
     
    Stanislav Záleský 
    Kovoobráběčství 
    273 23 Černuc 21 
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    Kovoobrábění Neschner s.r.o.      
    Chelčického 1349 
    413 01 Roudnice nad Labem     

 
Obor : Provoz služeb  2. ročník 
 
    Procházka Maso – Uzeniny s.r.o. 
    Prodejna Plus Roudnice n.L. 
     

 
Obor : Zednické práce   3. ročník 
 
    Projekty a stavby – CL, s.r.o.  
    Terezínská 1359 
    Roudnice nad Labem 
     
Zednické práce, Zedník 
    
    Zemědělské družstvo Klapý 
    Klapý č.p. 40   411 16 
     
Počty žáků na pracovištích školy 
 
Areál dílen Pracner 
191 žáků 
Klempíř - strojírenská výroba   - 1. ročník    28 
Klempíř - strojírenská výroba  - 2. ročník    21 
Klempíř - strojírenská výroba  - 3. ročník    21 
Instalatér     - 1. ročník 13 
Obráběč kovů   -  1. ročník 10 
Obráběč kovů   -  2. ročník    9 
Obráběč kovů   -  3. ročník   3 
Automechanik    - 1. ročník 29 
Silniční doprava   - 2. ročník 26  
Silniční doprava   - 3. ročník 13 
Zedník     - 1. ročník   5 
Zedník     - 2. ročník   7 
Zednické práce       - 1. ročník   3 
Zednické práce   - 2. ročník   3 
 
Dílny Na Rybníčku 
71 žáků 
Automechanik     -  2. ročník  21 
Automechanik     - 3. ročník 17 
Silniční doprava     - 3. ročník 14 
Silniční doprava   -  4. ročník 19  
 
Areál školy 
81 žáků 
Provoz služeb     - 1. ročník 17 
Provoz služeb    - 2. ročník   4 
Provoz služeb    - 3. ročník 19 
Práce ve zdrav. a soc. zaříz.  - 1. ročník 12 
Práce ve zdrav. a soc. zaříz.  - 2. ročník   8  
Práce ve zdrav. a soc. zaříz.  - 3. ročník   5 
Zedník     - 1. ročník   6 
Zedník     -  2. ročník   2 
Zednické práce    - 1. ročník   7 
Zednické práce   -  2. ročník   7 
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Na externích pracovištích  
44 žáků  
 
Nejvýznamnější externí pracoviště 
 

OKIM  spol.sr.o.      
 AUTOSALON Terezínská 1119, 

    410 02 Lovosice 
     

Honda, Vladislav Krepčík 
    Žižkova ul. 2493, 413 01 Roudnice n.L. 
 
    Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
    U Terezínské křižovatky 
    P.O. BOX 164 
    412 01 Litoměřice 
 
    Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 
    Autoservis  
    Žižkova ul. 2492, 413 01 Roudnice n.L.  
     

Pohona a.s. 
    Autocentrum Mazda 
    Hornická 2500, 413 01 Roudnice n.L. 
     

 
Meva a.s. 

    Na Urbance 632 
    413 01 Roudnice nad Labem 
     
 
    2 JCP a.s.    
    Račice 126 
    411 08 Štětí 
     
     
    Procházka Maso – Uzeniny s.r.o. 
    Prodejna Plus Roudnice n.L. 
     
 
    Zemědělské družstvo Klapý 
    Klapý č.p. 40   411 16 
 

 
 
 
 1.6   Spolupráce s jinými subjekty  
 

Nemůžeme popírat stále  existující konkurenci na trhu vzdělávacích služeb. Školy si většinou konkurují  
ve snaze získat dostatek co nejkvalitnějších žáků, získat co nejlepší pedagogy.  Dále pak co nejvíce 
finančních prostředků a co nejlepší image. 
 
Spolupráce se sociálními partnery včetně zaměstnavatelů 
 

1. Úřad práce  
- spolupráce ÚP a naší školy spočívá v informovanosti žáků o úskalích vstupu na trh práce a vyhledávání 
optimálních studijních oborů na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Budoucí absolventy  
pak úřad práce informuje o překážkách při hledání zaměstnání, požadavcích zaměstnavatelů a možnostech 
dalšího vzdělávání - možnosti nástavbového studia. 
Spolupracujeme s úřady práce  - Roudnice n. L., Litoměřice, Mělník, Ústí n. L. a Teplice 
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2. Odborový svaz KOVO  

• odborová organizace má právní vztah se školou  

• informuje o skutečnostech OS 

• projednává 

• spolurozhoduje 

• rozhoduje 

• kolektivně vyjednává 

• kontroluje 
 

Na naší škole jsou vytvořeny příznivé podmínky pro vyjednávání s odborovou organizací. 
 
 
3. Místní samospráva městského úřadu 

Škola spolupracuje se samosprávami městského úřadu i obecních úřadů. Především  s Městským úřadem  
v Roudnici nad Labem. Významná je spolupráce i se školskou komisí, která odpovědně spolurozhoduje       
o koncepci školství v regionu. Předsedkyní  školské komise je ředitelka školy. 
V prosinci 2008 došlo k personálním změnám ve vedení města a rovněž i ve vedení Odboru školství 
Městského úřadu. Členové Rady města se zúčastnili workshopů projektu „Řemesla“. Místostarosta města 
pak umožnil a aktivně se spoluúčastnil předávání maturitních vysvědčení v překrásné obřadní síni 
Městského úřadu Roudnice n. L. 
 

4. Cechy a svazy 
Po výsledcích v soutěži Instalatér jsme byli vyzváni Cechem instalatérů  ke spolupráci, s nabídkou stát se 
nosnou školou pro vzdělávání instalatérů. Po získání prvenství v Českých Budějovicích na výstavě Vzdělání 
a řemeslo v oborech technických jsme rovněž byli osloveni Cechem KOVO, abychom se stali členem. 
Jsme členem Svazu autoopraven České republiky, který je pro nás dokonalým zdrojem informací v oblasti 
silničních vozidel vyráběných novými technologickými postupy. 
 
 

 
5. Zaměstnavatelé absolventů 

Nejdůležitější zaměstnavatelé absolventů:  MEVA a. s. Roudnice n. L., 2 JCP a. s. Račice, Chvalis s. r. o., 
SEGNOR Budyně n. O., Armaturka Ústí n. L., ŠKODA Mladá Boleslav, STK Roudnice n. L., HONDA 
Roudnice n. L., AUTO ŠKODA Horejsek Roudnice n. L. 
0d nich získáváme nejpodstatnější poznatky o úrovni našich absolventů, o jejich schopnostech, 
dovednostech a uplatnění v pracovním procesu. 
Meva a. s. umožňuje žákům školy získat studijní stipendium s následnou možností stabilního zaměstnání 
v uvedené firmě. 
  

6. Hospodářská komora 
Hospodářská komora participuje zejména na propagačních aktivitách. Zveřejňuje zprávy z projektu. Jedná 
se o strategického partnera, který garantuje kvalitu. Zapojení sociálních partnerů do tvorby školních 
vzdělávacích programů přispěje ke zkvalitnění samotných ŠVP a jejich realizace povede k lepšímu 
uplatnění na trhu práce, zvláště v regionu.   V letošním školním roce se ještě aktivněji v rámci celého kraje 
zapojuje do aktivit školy v rámci projektu „Řemesla“ prostřednictvím ředitelky krajské hospodářské komory. 
  
 
 
Spolupráce s ostatními školami, školskými zařízeními v regionu 
 
Hlavním cílem spolupráce se všemi partnery je vytváření reálných představ o škole, její práci a aktivitách. 
Základní cíle 

• budování povědomí o škole a její vzdělávací nabídce 

• budování důvěryhodnosti školy a zvyšování její image 

• snižování nákladů na efektivní komunikaci školy s veřejností 
 
Základ spolupráce je 

• spolupráce se základními školami v regionu Podřipska a Mělnicka 
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• spolupráce se základními školami speciálními a praktickými 
 
Formy spolupráce 

• prezentace školy na veletrzích a výstavách (Vzdělání a řemeslo - České Budějovice, ŠKOLA - 
Litoměřice, Vzdělávání  Ústí n. L., Vzdělávání - Mělník 

• úspěchy učňů a studentů v soutěžích - Vzdělání a řemeslo České Budějovice, soutěž 
Automechanik, Učeň Instalatér, Soutěž stavebních oborů 

• vystoupení zástupců školy - na veřejných akcích, schůzkách s rodiči žáků 9. tříd ZŠ 

• propagační materiály - výroční zpráva, informační letáky, školní zpravodaj, prezentační desky, které 
vznikly ve spolupráci se Střední odbornou školou mediální grafiky a polygrafie v Rumburku           

 
Spolupráce se základními školami a základními školami speciálními a praktickými je na výborné úrovni, 
odrazem dané skutečnosti je nábor na stále vzrůstající úrovni. 

 
Spolupráce s ostatními středními školami v Ústeckém kraji 
V rámci projektu Propagace řemeslných a technických oborů je Střední škola EDUCHEM, a.s.partnerem 
projektu. Dále na projektu spolupracují školy v kraji: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany 
Střední škola technická Most – Velebudice 
Střední škola technická Varnsdorf 
Střední škola energetická a stavební Chomutov 
Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem 
 
Další spolupráce je i v rámci projektu „Kariéra“, kde partnery jsou: 
 
Střední škola technická, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace 
se sídlem: Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice 
 
 
 
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace  
se sídlem: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov  
 
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s. r. o.  
se sídlem: E. Basse 1142/9, 434 01 Most 
 
Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem, Stříbrníky, příspěvková organizace 
se sídlem: Výstupní 3219/2, 400 11 Ústí nad Labem 
 
Střední škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace 
se sídlem: Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703 
 
 Se všemi výše uvedenými středními školami management SOŠ a SOU n. L. navázal úzkou 
spolupráci. 
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 1.7 Výjezdy do zahraničí a mezinárodní spolupráce 

 
 

Výlet do Saského Švýcarska 
 
Ve čtvrtek 9.10.2008 se skupina 45 studentek a studentů tříd Sociální péče a 
Silniční dopravy prvního a čtvrtého ročníku zúčastnila exkurze do Německa.  
Tentokrát jsme se vydali za zajímavostmi Saského Švýcarska a Labských 
pískovců. Vlakem jsme se dopravili do Děčína, odtud motoráčkem do Bad 
Schandau a po dalším přestupu jsme dorazili do půvabného městečka Kurort 
Rathen. Využili jsme zdejšího přívozu a za malou chvilku jsme již byli na druhém 
břehu Labe, našem výchozím bodu.Odtud nás čekala strmá cesta vzhůru  
na vrchol Bastei, lemovaná mnohými vyhlídkami do údolí Labe. Raději jsme ani 

nepočítali schody, po kterých jsme stoupali nahoru. 
Počasí bylo na tuto roční dobu nezvykle teplé, jen mlha nám trochu kazila výhled.Po dosažení cíle jsme si 
na vrcholu prohlédli výstavu o Bastei v malé galerii, všichni si dopřáli občerstvení v některé z výletních 
restaurací,kde se dalo i teď na podzim posedět venku.  
Největší radost měli studenti z toho, že si mohli procvičit své znalosti němčiny a podařilo se jim  
bez problémů domluvit s místními domorodci.Ještě si někteří koupili pohledy, suvenýry nebo zmrzlinu u 
stánků a vydali jsme se na cestu dolů. Ta už uběhla velmi rychle. Přívozem jsme dopluli na druhý břeh 
 a před odjezdem vlaku jsme si ještě stihli prohlédnout výstavu malých vláčků ve zdejším muzeu železnic.  
Výlet se všem moc líbil a určitě se do Českosaského Švýcarska ještě podíváme, moc nás láká třeba 
pevnost Königstein. 
 
 
 Návštěva z Montany 

           
Dne 5. listopadu 2008 měla naše škola čest hostit vzácnou a výjimečnou 
návštěvu ze zámoří, přesněji řečeno z USA. Onou návštěvou byl profesor 
Montanské university John C. Lundt,Ed.D (Chairman and Research 
Professor) z katedry Managementu vzdělávání (Department of Educational 
Leadership) ve městě Missoula, Montana, USA. Na této návštěvě byl 
doprovázen svojí manželkou a paní Doc.PhDr. Lenkou Slavíkovou, 
Ph.D.,vedoucí Katedry školského managementu Univerzity Karlovy v Praze. 

Důvodem návštěvy profesora Lundta bylo ukázat mu v praxi princip fungování naší školy v kontextu 
českého středního a učňovského školství. Netřeba jistě zdůrazňovat, že návštěvy tohoto typu nejsou 
běžnou záležitostí a že fakt, že si pan profesor zvolil právě naší školu pro svoji návštěvu svědčí  
o výjimečném postavení našeho vzdělávacího zařízení v rámci českého učňovského školství. Profesor 
Lundt projevil hluboký zájem o vysvětlení problematiky českého středního a učňovského školství, zvláště  
z hlediska fungovaní grantových programů, které jsou naší školou efektivně a cílevědomě využívány, dále 
pak o možnost shlédnout všechny prostory, kde probíhá odborný výcvik našich studentů. Osobně pak se 
svojí manželkou navštívil tyto prostory (areál U Pracnerů, konkrétně nově zrekonstruované haly pro odborný 
výcvik našich učebních oborů Automechanik, Autoklempíř, Obráběč kovů a Kovář a maturitního oboru 
Silniční doprava. Zde všude mu byl poskytnut fundovaný odborný výklad, který s nefalšovaným zájmem on 
i jeho manželka vyslechli. Při prohlídce všech výše uvedených objektů nešetřil pan profesor a jeho 
manželka zvídavými dotazy, které mu byly vždy pohotově zodpovězeny ať již zaměstnanci naší školy, 
zejména panem Miroslavem Michalcem, paní Ivou Kemrovou či ředitelkou školy paní Mgr. Helenou 
Všetečkovou, hostitelkou návštěvy. Tlumočení bylo konáno osobou učitele anglického jazyka na naší škole 
panem Mgr. Jaroslavem Švojgrem. Na spokojené tváři pana Profesora Lundta a jeho manželky bylo snadné 
vyčíst jejich radost a uspokojení nejenom z dárků (vysoce specializované kovovýrobky žáků naší školy), 
které na závěr dostali, ale určitě i nad novými poznatky a zajisté i výbornou atmosférou, která panovala od 
první až do poslední vteřiny jejich pobytu na naší škole. Závěrem lze bezesporu říci, že návštěva splnila 
svůj cíl.  
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Exkurze do Norimberku 

 
       17.12.2008 připravili vyučující německého jazyka ve spolupráci  
s cestovní kanceláří Pangea Travel poslední exkurzi v tomto roce. 
Cílem se tentokrát stalo město Norimberk a jeho vánoční trhy. Vyjeli 
jsme po šesté hodině ranní a v 10.30 jsme již byli na místě. Průvodce 
nás nejprve seznámil s historií města, které bylo za 2. světové války z 
velké části zničeno. V roce 2001 zde vzniklo dokumentační centrum 
nacismu, které informuje o prosazování moci nacionálních socialistů, 
říšských stranických dnech, norimberských zákonech a norimberském 
procesu proti hlavním viníkům, odpovědným za nacistické zločiny. My 
jsme se na naší exkurzi zaměřili především na historickou část města. 

Prohlídku jsme začali u Germánského národního muzea. Nejprve jsme si prohlédli staré město, které je 
obehnané  širokými městskými hradbami. Staré město dělí řeka Pegnitz na část sv. Lorence a část sv. 
Sebalda, ve které stojí Císařský hrad. Hrad byl až do 16. století dějištěm řady říšských sněmů a dočasným 
sídlem německých králů a císařů. Od Císařského hradu, k němuž jsme se vyšplhali, byl krásný výhled na 
celý Norimberk. Pod Císařským hradem jsme viděli dům, v němž žil a pracoval slavný místní rodák, malíř 
Albrecht Dürer. Poté jsme se vrátili zpět do centra na Hauptmarkt. Na tomto krásném náměstí se 
každoročně konají proslulé vánoční trhy. Turistickou atrakcí je i kašna z roku 1385, vysoká 19 metrů, 
goticko-renesanční radnice a kostel Frauenkirche. Protože bylo na tuto roční dobu celkem příjemné počasí, 
mohli jsme si v klidu vychutnat atmosféru vánočních trhů, projít se mezi všemi stánky, ochutnat vyhlášené 
norimberské klobásky, pozorovat „živé“ sochy. Komu však přece byla zima, měl možnost ohřát se v celé 
řadě různých kaváren. Viděli jsme i další památky - kostel sv. Sebalda, kostel sv. Lorence. Nedaleko od 
hlavních trhů   jsme obdivovali   menší   vánoční   trh   pro   děti, plný kolotočů   a  vyzdobených   stánků  
s pohybujícími se pohádkovými postavami, v další uličce muzeum hraček. Kolem 17. hodiny jsme se už 
všichni těšili do tepla autobusu. Cesta zpět uběhla rychle a všichni se vraceli plni dojmů z výletu, který 
přispěl k příjemné vánoční atmosféře. 
 
Výstava v Lipsku 

 
Dne 30. března 2009 se žáci naší školy zúčastnili výstavy 
automobilů a garážové techniky AMITEC v Lipsku. O tento zájezd 
projevily zájem obory zaměřené na autodopravu a automobilovou 
techniku, to znamená Silniční doprava, Automechanik a 
Autoklempíř. Doprava byla zajištěna autobusem, převážnou část 
cesty tvoří dálnice.Výstava probíhá ve výstavním areálu, který je  
na předměstí německého města Lipsko. Výstava je podle tematiky 
rozdělena do jednotlivých pavilonů. Do jednoho pavilónu je 
soustředěna garážová a servisní technika. Tato část je velmi 
zajímavá pro návštěvníky, kteří se zajímají zejména o servis a 
opravy automobilů.Čtyři pavilony jsou zaměřeny na ukázku 

osobních vozidel z celého světa. Mezi světovými značkami nechyběla ani automobilka Škoda a.s. , která 
předváděla mimo jiné nový vůz Yeti. Centrální pavilon výstaviště byl věnován vozidlům využitým ve filmové 
tvorbě. Během výstavy je možné získat velké množství katalogů různých firem a propagačních předmětů. 
Pro  naše žáky byla   tato výstava vhodným doplňkem při studiu odborných  předmětů   zaměřených  
na automobilovou problematiku. 
 
Exkurze do Mnichova 

 
Ve dnech 22. – 24. dubna 2009 uspořádala naše škola  
ve spolupráci s Městským úřadem v Roudnici n. L. exkurzi  
do Mnichova. Vyrazili jsme časně ráno a v odpoledních hodinách 
jsme přijeli do Regensburgu. Zde jsme si prohlédli historické 
centrum, kamenný most – nejstarší dochovaný a dodnes 
používaný most na sever od Alp. Viděli jsme i katedrálu sv. Petra, 
nejvýznamnější gotickou stavbu v Bavorsku. Po obědě jsme 
pokračovali v cestě, další zastávkou bylo město Dachau, v němž 
jsme strávili několik hodin. Na všechny silně zapůsobila prohlídka 
areálu bývalého koncentračního tábora. Přenocovali jsme 
v malém městečku Landshut (72 km od Mnichova), v krásném 
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prostředí s výhledem na hrad Trausnitz. 
Druhý den ráno jsme odjeli do Mnichova, kde nás čekala nejzajímavější část naší exkurze – prohlídka 
Muzea BMW, BMW – Welt,  kde si žáci mohli prohlédnout řadu historických modelů automobilů a 
motocyklů, ale také nejnovější verze výrobků této značky. Poté jsme se vydali na prohlídku historické části 
Mnichova - Nové radnice se zvonkohrou, kostela Panny Marie, kostela sv. Petra, z jehož věže je krásný 
výhled na město. Pak už nás čekala jen zpáteční cesta. Exkurze se všem líbila. 
 

Velkým obohacením zahraniční spolupráce se stala zahraniční stáž, které se aktivně zúčastnila ředitelka 

školy v rámci projektu Kariéra. 

Zahraniční stáže v rámci projektu 

odborné pracovní stáže na středních školách v zahraničí 

Hoorn, Nizozemí 

Clusius College 

náplň stáže - systém školství v Holandsku 

- systém odborného školství, tvorba kurikula 

- studium osnov oborů 

- kariérové poradenství v odborném školství 

termín: 11. - 15. 5. 2009 

 

Druhé zahraniční stáže se zúčastnila ředitelka školy a ekonom. Jednalo se o návštěvu  

Velké Británie - Londýna 

„Chaucer Technology School“ - Canterburg 

„The Leigh Technology Academy“ - Dartford 

náplň stáže - systém anglického školství 

- získání zkušeností z oblasti odborného školství, tvorba kurikula 

- osvojení si nových postupů při prezentaci technických a řemeslných oborů s možností přenosu těchto  

výstupů do podmínek našeho školství 

termín: 8. - 12. 6. 2009 

 

Závěry obou stáží obohatí v následujícím školním roce činnost školy. 
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2.1   Pedagogičtí pracovníci 
 
Požadovaná pedagogická způsobilost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 
2008/2009 : 
 
 
Interní pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 

 

Celkový počet 
odborně a 
pedagog. 

způsobilých 
učitelů 

(fyzicky) 

Odborná a pedagog. 
způsobilost učitelů 

v % 
 

Celkový počet 
vyučovaných 

hodin na škole 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v týdenním 
úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v % 

25 72,5 640 525 82 

  
 
Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 

 

Celkový počet 
odborně a 
pedagog. 

způsobilých 
učitelů 

(fyzicky) 

Odborná a pedagog. 
způsobilost učitelů 

v % 
 

Celkový počet 
vyučovaných 

hodin na škole 
v týdenním 

úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v týdenním 
úvazku 

Počet hodin 
odučených 

odborně v % 

0 0 0 0 0 

 
 
Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické 
způsobilosti 
 

Odborná a 
pedagogická 
způsobilost 

Do 35 let 
Nad 35          

do 45 let 
Nad 45      

do 55 let 

Nad 55  
do důchod. 

věku 
Důchodci 

celkový 
souhrn 

 

celkem žen celkem žen celkem žen celkem žen 
celke

m 
žen celkem žen 

Úplná 4 1 12 7 13 6 10 2 4 1 43 17 

Pouze odborná 0 0 1 1 2 0 3 0 6 1 12 2 

Pouze pedagogická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nekvalifikovaní 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 

Celkem 6 2 14 9 16 6 13 2 10 2 59 21 

 

Pracovní zařazení učitelé učitelé OV vychovatelé 

Průměrný věk 45,0 50,9 52,7 
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ženy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepedagogičtí pracovníci 

k datu 30.6.2009 

počet fyzických 
osob 

přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci HČ 16 15 

Interní pracovníci DČ 20 20 

Externí pracovníci - - 
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2.2   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Ředitelka školy  

• tutor distančního studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v modulu Řízení 
pedagogického procesu, Právo  a v modulu Ekonomika 

 

• konzultant a oponent diplomových a závěrečných prací studia školského managementu  
 

• členka komise Státních závěrečných zkoušek oboru školský management Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy 

 

•  doktorandské  studium oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 
 
 
Zástupci ředitelky  

• ukončení studia v Centru školského managementu na Pedagogické fakultě Univerzity 
  Karlovy v Praze  
 
 
Výchovní poradci  

• výchovný poradce dokončil specializační studium výchovného poradenství na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy 

 
 
Učitelé   

• dva učitelé odborného výcviku a jeden učitel teoretických předmětů úspěšně ukončili bakalářské 
 studium odborných předmětů na České zemědělské univerzitě v Praze 

• učitel teoretických předmětů úspěšně ukončil bakalářské studium Hospodářská politika obor 
Veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě Praha 

• učitelka německého jazyka úspěšně zakončila magisterské studium německého jazyka  
             na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. 
 
 
Vedoucí předmětových týmů  

• jedna učitelka ukončila školení Koordinátor školního vzdělávacího programu 

• dva učitelé zahájili specializační studium Koordinátor školního vzdělávacího programu 
 
 
Učitelé odborných stavebních předmětů – školení odborných odhadců ve stavebnictví 
 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé, učitelé odborného výcviku i vychovatelé)  

• doc. PhDr. Lenka Slavíková, Ph.D. - PF UK - CŠM Praha - přednáška „Kompetence učitele“  
      (říjen 2008) 

• přednáška Rodinné právo  – PaedDr. Jan Kobliha – Odbor školství mládeže a tělovýchovy 
Ústeckého kraje (březen 2009) 

 
Učitelé odborných předmětů (zaměření na automobily, elektrotechniku, opravy a údržby vozidel)  

• školení ŠKODA  -  BOSCH  
• školení IQ Auto 

určeno učitelům automobilních předmětů 
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3.1  Žáci přihlášení ke studiu ve školním roce 2008/2009 :   
  

Název a kód oboru Celkem 
Z toho 

Do učebních 
oborů (ZZ) 

Do studijních 
oborů (MZ) 

 1.kolo 2.kolo 3.kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 

Silniční doprava (23-45-M/004) 45 3 1 - - - 45 3 1 

Sociální péče (75-41-M/003) 43 3 0 - - - 43 3 0 

Provozní technika (23-43-L/506) 30 1 0 - - - 30 1 0 

Automechanik (23-68-H/001) 44 0 1 44 0 1 - - - 

Klempíř - strojírenská výroba 
(23-55-H/002) 

30 3 2 30 3 2 - - - 

Obráběč kovů (23-56-H/001) 13 0 0 13 0 0 - - - 

Zedník (36-67-H/001) 15 0 1 15 0 1 - - - 

Instalatér (36-52-H/001) 21 0 1 21 0 1 - - - 

Provoz služeb (69-53-H/003) 33 0 1 33 0 1 - - - 

Práce ve zdravotních a sociálních 
zařízeních (69-55-E/003) 

20 0 1 20 0 1 - - - 

Zednické práce (36-67-E/001) 10 0 0 10 0 0 - - - 

Celkem 304 10 8 186 3 7 118 7 1 

  
V tomto školním roce se přijímací zkoušky nekonaly, proběhlo pouze přijímací řízení, kde základním 
kritériem byl prospěch na základní škole a výstupní hodnocení žáků.  

 
 3.2  Žáci přijatí ke studiu ve školním roce 2008/2009 (včetně odevzdání zápisového lístku): 
 

Název a kód oboru 
Celkem 

Z toho 

Do učebních 
oborů (ZZ) 

Do studijních 
oborů (MZ) 

1.kolo 2.kolo 3.kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 1.kolo 2.kolo 3.kolo 

Silniční doprava (23-45-M/004) 20 3 0 - - - 20 3 0 

Sociální péče (75-41-M/003) 24 3 0 - - - 24 3 0 

Provozní technika (23-43-L/506) 30 1 0 - - - 30 1 0 

Automechanik (23-68-H/001) 25 0 1 25 0 1 - - - 

Klempíř - strojírenská výroba 
(23-55-H/002) 

16 3 2 13 3 2 - - - 

Obráběč kovů (23-56-H/001) 0 0 0 3 0 0 - - - 
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Zedník (36-67-H/001) 9 0 1 9 0 1 - - - 

Instalatér (36-52-H/001) 13 0 1 13 0 1 - - - 

Provoz služeb (69-53-H/003) 22 0 1 22 0 1 - - - 

Práce ve zdravotních a sociálních 
zařízeních (69-55-E/005) 

7 0 1 7 0 1 - - - 

Zednické práce (36-67-E/001) 5 0 0 5 0 0 - - - 

Celkem 171 10 7 97 3 7 74 7 0 

 
Pro školní rok 2008/2009 jsme připravili 8 samostatných tříd. Pracovní skupiny jsme vytvořili pro učební 
obory Zedník + Provoz služeb. Tyto pracovní skupiny budou na všeobecně vzdělávací předměty spojeny a 
na odborné předměty budou pracovat skupiny samostatně. Dále jsme vytvořili třídu ze skupiny 
Autoklempířů a Instalatérů, která bude také na všeobecně vzdělávací předměty  spojena. 
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4.1 Přehled podle součástí 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za 1. pololetí školního roku 2008/2009 :        

  

ŠKOLA 
Počet žáků 
k 31.1.2009 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Střední odborná škola 195 12 145 38 

Střední odborné učiliště 310 8 214 88 

Odborné učiliště 44 9 29 6 

CELKEM ZA ŠKOLU 549 29 388 132 

 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2008/2009 :        

  

ŠKOLA 
Počet žáků 
k 31.8.2009 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

Střední odborná škola 192 19 164 9 

Střední odborné učiliště 299 18 251 30 

Odborné učiliště 40 9 30 1 

CELKEM ZA ŠKOLU 531 46 445 40 

  * včetně maturitních ročníků 
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Výsledky výchovy a vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2008/2009 
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Střední odborná škola 
1. 60 58 1 1,72 0 0 4 702 7,99 156 3,32 

2. 49 45 0 0 0 0 4379 8,30 1 0,02 

3. 53 54 2 3,70 2 3,70 4 694 7,91 310 6,60 

4. 41 38 2 5,26 0 0 4 910 11.83 168 3,42 

celkem 203 195 5 2,53 2 1,03 18 685 9,01 635 3,40 

Střední odborné učiliště 
1. 145 139 4 2,88 2 1,44 15 364 2,94 807 5,25 

2. 99 97 9 9,28 8 8,25 14 740 4,56 2 147  14,57 

3. 75 74 10 13,51 16 21,62 11 846 7,26 3 162 26,69 

celkem 319 310 23 7,42 26 8,39 41 950 4,92 6 116 15,50 

Odborné učiliště 
1. 22 18 0 0 0 0 2 100 7,39 128 6,10 

2. 17 14 0 0 1 7,14 2 705 12,36  199 7,36 

3. 12 12 0 0 1 8,3 2 752  11,15 129 4,69 

celkem 51 44 0 0 2 5,16 7 557  10,3 456 6,05 

 

CELKEM 
(škola) 

573 549 28 3,3 30 4,86 68 192  8,08 7 207 8,32 

 
Výsledky výchovy a vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2008/2009 
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Střední odborná škola 
1. 58 55 6 10,91 1 1,82 7 043 11,39 778 11,05 

2. 45 45 3 6,67 4 8,89 5 451 11,32 7 0,13 

3. 54 54 7 12,96 3 5,56 8 609 14,63 479 5,56 

4. 38 38 1 0 0 0 3 581 12,10 72 2,01 

celkem 195 192 16 7,63 8 4,01 24 684 12,36 1 36 4,69 

Střední odborné učiliště 
1. 139 135 9 6,67 5 3,70 21 854 4,0 2 237 10,24 

2. 97 93 13 13,98 8 8,60 18 126 6,03 2 860  15,78 

3. 74 71 8 11,27 16 22,54 10 050 6,63 2 952  29,37 

celkem 310 299 30 10,64 29 11,61 50 030 5,55 8 049 18,46 

Odborné učiliště 
1. 18 16 0 0 0 0 2 951 11,49 168 5,69 

2. 14 13 0 0 0 0 2 690  13,01 4 0,15 

3. 12 11 0 0 0 0 2 091 8,89 20 0,96 

celkem 44 40 0 0 0 0 7 732 11,13 192 2,27 

 

CELKEM 
(škola) 

549 531 46 6,09 37 5,21 82 446  29,04 9 577 8,47 
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4.2   Maturitní a závěrečné zkoušky 
 
Hodnocení ukončení studia – řádný termín : 
(absolutoria, maturitní a závěrečné zkoušky) 
  

Součást 
školy 

Počet žáků, kteří 
úspěšně ukončili 
poslední ročník 

(v řádném termínu) 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo 

SOŠ 3 3 30 0 

SOU 58 5 49 4 

OU 12 4 8 0 

Celkem 103 12 87 4 

  
   
Hodnocení ukončení studia – náhradní termín: 
  (absolutoria, maturitní a závěrečné zkoušky) 
 

Součást 
školy 

Počet žáků, kteří  
neukončili 

poslední ročník 
(v řádném termínu) 

Počet žáků, kteří 
ukončili poslední 

ročník v srpnu 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo 

SOŠ 4 4 0 2 2 

SOU 12 12 0 9 3 

OU 0 0 0 0 0 

Celkem 16 16 0 11 5 

 
 
  Počty žáků, kteří budou konat opravné závěrečné a závěrečné zkoušky 
  v náhradním termínu: 
 

 
Opravné ZZ  září 

2009 

ZZ 
náhradní termín 

září 2009 

Opravné ZZ 
prosinec 2009 

Opravné ZZ 
v termínu 

stanoveném 
zkušební komisí 

SOU 3 9 3 0 

OU 0 0 0 0 

 
 

Počty žáků, kteří budou konat opravné maturitní a maturitní zkoušky 
 v náhradním termínu: 
 

Součást 
školy 

Opravné MZ  září 2008 
Opravné MZ v příštím 

kalendářním roce 

MZ 
náhradní termín 

září 2009 

SOŠ 1 2 3 

SOU 0 0 0 
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Zhodnocení maturitních a závěrečných zkoušek 
 
Maturitní zkoušky 
 
 Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka proběhly dne 8. dubna 2009  od 8.00 hod. podle 
platných předpisů.  
 

Ředitelka školy vyhlásila tato čtyři témata:  
1. „Je život opravdu jen náhoda?“ - úvaha 
2. „Přijeď a poznej můj kraj“ - dopis 
3. „Naše rodina“ – vtipná charakteristika 
4. „Já a počítač“ – humorné vypravování 

 
Ve školním roce 2008/2009 maturovaly tři třídy: 

1. Silniční doprava - čtyřletý studijní obor  
2. Sociální péče se zaměřením na pečovatelskou činnost – čtyřletý studijní obor  
3. Provozní technika - dvouleté nástavbové studium 
 

Písemnou zkoušku z českého jazyka měly všechny obory shodnou. 
Praktické zkoušky pro Provozní techniku se konaly 18. května 2009 v budově školy. 
 
 

Ústní maturitní zkoušky studijního oboru Silniční doprava se konaly od 18. května do 20. května 
2009, z celkového počtu 17 studentů prospěli s vyznamenáním 2 studenti, prospělo 14 studentů a 1 student 
neprospěl z předmětu silniční vozidla. Maturitní zkoušky Sociální péče byly v termínu od 19. do 21. května 
2009 a z celkového počtu 17 maturantek 1 studentka prospěla s vyznamenáním, 15 studentek prospělo a 1 
studentka neprospěla z českého jazyka a literatury, sociální péče a praktické zkoušky. Termín praktických 
maturitních zkoušek nástavbového studia Provozní technika byl 18. května 2009 v budově školy a ústní 
zkoušky následovaly od 20. do 22. května 2009. Z celkového počtu 21 studentů, 5 studentů prospělo 
s vyznamenáním, 15 prospělo a 1 žák neprospěl z českého jazyka a literatury a odborných předmětů. 
Studenti byli předem seznámeni se zákony a předpisy, které se těchto zkoušek týkají. Pořadí žáků 
v jednotlivých dnech bylo dáno přesným rozpisem, se kterým byli žáci předem seznámeni. 

 
 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo již tradičně na Městském úřadě v Roudnici  
nad Labem za přítomnosti zástupce  městského úřadu, ředitelky školy, členů maturitní komise a ostatních 
hostů. 
V letošním školním roce slavnostní předání proběhlo  v pátek 22. května 2009 pro třídy Silniční doprava a 
Sociální péče a v pondělí 25. května 2009 pro třídu nástavbového studia  Provozní technika. 
 
 
Závěrečné zkoušky 

 
Písemná část závěrečných zkoušek se konala v pondělí 1. června 2009 od 8.00 hod. v budově 

školy a proběhla řádně podle platných předpisů. Po ukončení písemné části byly písemné práce uloženy 
v ředitelně v trezoru. 
 

Praktické závěrečné zkoušky probíhaly na vlastních pracovištích i na smluvních pracovištích 
soukromých firem. Konaly se v týdnu od 4. do 9. června 2009 podle jednotlivých oborů a přesného rozpisu 
žáků. Každý žák měl na vykonání praktické zkoušky 2 dny. Výsledky písemných a praktických zkoušek byly 
žáků sděleny v úterý 10. června 2009. 

 
Vlastní pracoviště 

• Areál dílen Pracner   - Klempíř pro strojírenskou výrobu  

• Autoopravna Na Rybníčku   - Automechanik     

• Pracoviště v areálu školy   - Provoz služeb    
-  Práce ve zdr. a soc. zařízeních  
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Část žáků z oboru Automechanik a Klempíř pro strojírenskou výrobu konala praktické závěrečné zkoušky 
na smluvních pracovištích.  
  
Ústní závěrečné zkoušky se konaly v budově školy od 17.  do 19. června 2009 podle jednotlivých učebních 
oborů. Žáci měli pro přípravu vyhrazenu jednu učebnu. Žáci byli předem seznámeni se zákony a předpisy, 
které se těchto zkoušek týkají.  
 Praktické dovednosti i znalosti předvedené při zkouškách byly  na velmi dobré úrovni. Měřítkem 
kvality našich absolventů je i skutečnost, že nacházejí uplatnění po ukončení studia na trhu práce. Úroveň 
ústních zkoušek posuzovali i přizvaní odborníci z praxe, kteří byli členy zkušební komise. 

 

 
Prospěch a neprospěch žáků 

Ve školním roce 2008/2009 z celkového počtu 531 žáků neprospělo 40 žáků (7,53 % žáků) 
v řádném termínu. Hlavním důvodem neprospěchu žáků ve škole je ve většině případů velká absence, a to 
omluvená i neomluvená. K této vysoké absenci přispívá i skutečnost, že nemoci žáků neomlouvají ošetřující 
lékaři, ale jejich zákonní zástupci, nebo po dosažení 18 let žáci samotní.   

 
V současné době je problémem i neomluvená absence žáků. Problém neomluvené absence řešíme 

tak, že třídní učitel bezprostředně kontaktuje rodiče žáka. Následně, nedojde-li k nápravě, je řešen problém 
ve výchovné komisi, kde jsou přítomni rodiče i žák. Komise se účastní ředitelka školy, zástupce ředitelky  
pro teoretickou výchovu, výchovní poradci a třídní učitel daného žáka. Všichni  se snaží daný problém 
vyřešit a najít společné východisko.  

 
 Neprospívá-li žák v odborných předmětech daného studijního nebo učebního oboru, a není-li to 
způsobeno nedostatečnou docházkou do školy, kontaktuje třídní učitel rodiče žáka a ve spolupráci 
s výchovnými poradkyněmi a vedením školy  hledáme nejschůdnější řešení, například přestup na méně 
náročný učební obor. 
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4.3   Uplatnění absolventů na trhu práce 
  

Spolupráce úřadu práce a naší školy spočívá v informovanosti žáků o úskalích na trhu práce a 
vyhledávání optimálních studijních oborů na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Učně pak 
úřad práce informuje o překážkách při hledání zaměstnání, požadavcích zaměstnavatelů a možnostech 
dalšího vzdělávání - nástavby. 

Velmi úzce spolupracujeme s informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Roudnici n. L.. 
Poskytuje nám informace týkající se požadavků zaměstnavatelů a zjišťujeme zde počty nezaměstnaných 
absolventů naší školy nebo  informace o dalším možném vzdělávání. 

 
Úřad práce v Ústí n. L.a Teplice spolupracuje s naší školou v oblasti týkající se rekvalifikace, která 

se týká pracovní činnosti slévač, formíř, jádrař. Uplatnění pak v a. s. SČA  Slévárně šedé a tvárné litiny, a.s. 
Ústí n. L. a TESAS Teplice.  
 

Silniční doprava 

uplatnění absolventů 

Absolventi se uplatní ve výrobních podnicích zaměřených na provoz 
 a údržbu vozidel,ale i v jiných strojírenských podnicích,  20 – 25 % 
absolventů pokračuje dále ve vzdělávání   na vyšších odborných  
a vysokých školách 

výhled 

Vzhledem ke stálému zájmu ze strany žáků a rodičů a vzhledem k tomu, 
že všichni absolventi najdou uplatnění, na úřadu práce nejsou 
registrovaní absolventi jako uchazeči o zaměstnání, předpokládáme 
každý školní rok otevřít jeden ročník 

základní demografický údaj cca 90-95% chlapců, 5-10% dívek 

 
 

Sociální péče – pečovatelská činnost 

uplatnění absolventů 

Absolventky a absolventi tohoto studijního oboru jsou požadováni  
na trhu práce, jak uvádí úřad práce, vzhledem k tomu, že na Roudnicku 
je velmi rozvinutá síť sociálních služeb, předpokládáme, že část 
absolventek bude pokračovat v dalším vzdělávání na vyšších 
odborných a vysokých školách 

výhled 

Vzhledem k územnímu plánu města Roudnice nad Labem a jeho okolí 
je předpoklad uplatnění absolventů tohoto studijního oboru dobrý. 
V současné době probíhá zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb  
pro seniory a také pro matky s dětmi, stacionáře a podobné služby 

základní demografický údaj 98% dívek, 2% chlapců 

 
 

Provozní technika 

uplatnění absolventů 
Ve výrobních podnicích a podnicích služeb, asi 8 - 10 % absolventů 
pokračuje v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách 

výhled 
Podle platného školského zákona se tento obor v příštím školním roce 
otevírá naposledy.  Na naší škole tento obor zajišťuje horizontální 
prostupnost školy.  

základní demografický údaj 100 % chlapců 
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Automechanik 

uplatnění absolventů 

Uplatnění nacházejí absolventi  v autoservisech a při údržbě ve větších 
podnicích, dále jako řidiči mezinárodní a vnitrostátní přepravy, 
v podnicích  zabývajících se údržbou vozidel, v autosalonech, asi 25% 
absolventů pokračuje v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu 
Provozní technika 

výhled: 
O tento učební obor je velký zájem ze strany žáků a rodičů. Každý rok 
otevíráme jednu třídu, V následujících letech bychom chtěli pokračovat 
v tomto trendu, v souladu s požadavky podniků. 

základní demografický údaj 100% chlapců 

 
 
  

Klempíř-strojírenská výroba 

uplatnění absolventů 

Absolventi nacházejí široké uplatnění v autoservisech, ve výrobních a 
opravárenských podnicích a podnicích se strojírenským zaměřením, asi 
15 - 20% absolventů pokračuje v dalším vzdělávání v nástavbovém 
studiu Provozní technika 

výhled: 
Na trhu práce je tento obor požadovaný, proto bychom chtěli každý rok 
otevřít jednu třídu tohoto oboru. 

základní demografický údaj 100% chlapců 

 
 
 

Obráběč kovů 

uplatnění absolventů 

Absolventi tohoto oboru na trhu práce zcela chybí, jsou žádáni  
do soukromých dílen i státních podniků, cca 10% žáků pokračuje 
v dalším vzdělávání v nástavbovém studiu Provozní technika. Možnost 
uplatnění ve velkých výrobních podnicích jako je MEVA nebo 
v drobných výrobních podnicích 

výhled 
na úřadu práce žádaná profese, tato oblast trpí nedostatkem 
absolventů, snaha školy otevřít alespoň skupinu ročně. O učební obor je 
u rodičů a žáků malý zájem, přičemž podniky tuto profesi požadují. 

základní demografický údaj 100% chlapců 

 

Instalatér 

uplatnění absolventů 
uplatnění nacházejí ve stavebních a opravárenských firmách nebo jsou 
připraveni na zřízení vlastní živnosti. Naši absolventi nacházejí 
uplatnění v podnicích, kde byl organizován odborný výcvik. 

výhled 
Na úřadu práce žádaná profese, snaha školy každoročně otevřít 
skupinu. 

základní demografický údaj 100% chlapců 
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Zedník 

uplatnění absolventů Samostatné podnikání, stavební a rekonstrukční firmy v regionu 

výhled 
Na úřadu práce žádaná profese, proto je snaha naší školy otevřít 
alespoň skupinu žáků každý rok 

základní demografický údaj 100% chlapců 

 
 

Provoz služeb  

uplatnění absolventů 
Absolventky nacházejí uplatnění většinou v podnicích, kde probíhá 
odborný výcvik nebo v příbuzných firmách, v prodejnách velkoobchodů 
či menších obchodů. 

výhled 
Tento učební obor navazuje na studijní obor Sociální péče a zajišťuje 
tak horizontální prostupnost 

základní demografický údaj 100% dívek 

  
 

Práce ve zdravotních a sociálních zařízeních 

uplatnění absolventů 

Uplatnění nacházejí v nemocnicích, domovech důchodců, domovech 
s pečovatelskou službou, prádelnách,  ale i v podnicích hromadného 
stravování. Vzhledem k tomu, že je to učební obor pro žáky vycházející 
ze zvláštních škol, i naši absolventi se uplatňují  jako pomocná pracovní 
síla. 

výhled Na úřadech práce žádaná profese. 

základní demografický údaj 100 % dívek 

 
 

Zednické  práce 

uplatnění absolventů 
Manuálně zruční nacházejí uplatnění jako zedníci, méně zdatní jako 
přidavači nebo pomocní dělníci. 

výhled 
Tento učební obor je určen pro pomocné pracovní síly, navštěvují ho 
žáci ze zvláštních škol,  s tím souvisí i jejich uplatnění. 

základní demografický údaj 100% chlapců 

 

Formířské práce  

uplatnění absolventů 
Uplatnění absolventů je povolání slévárenský dělník, popř. slévač, 
některé absolventy zaměstnává i naše škola – doplňková činnost školy - 
slévárna 

výhled 
Spolupracujeme při volbě povolání se Škodou Mladá Boleslav a 
Armaturkou Ústí nad Labem, proto se snažíme tento obor zachovat ve 
vzdělávací nabídce školy 

základní demografický údaj 100% chlapců 
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Nejdůležitější zaměstnavatelé absolventů jsou : 
 

• DOMANSKÝ s.r.o., Zdiby 

• MEVA a. s. Roudnice nad Labem  

• 2 JCP a. s. Račice 

•  Chvalis s. r. o. 

• SEGNOR Budyně nad Ohří  

• Armaturka Ústí nad Labe,  

• ŠKODA Mladá Boleslav  

• STK Roudnice n. L., HONDA Roudnice n. L.  

• AUTO ŠKODA Horejsek Roudnice n. L. 

• OKIM Lovosice, Ústí n. L. 
 

0d nich získáváme nejpodstatnější poznatky o úrovni našich absolventů, o jejich schopnostech, 
dovednostech a uplatnění v pracovním procesu. V letošních školním roce byli opět přizváni odborníci 
z praxe k závěrečným zkouškám. 
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  Výchovné poradenství bylo realizováno  v tomto období dvěma výchovnými poradci. Poradenská činnost 
je prováděna na profesionální úrovni, jedna poradkyně ukončila na podzim 2005 specializační studium 
výchovného poradenství na Karlově univerzitě. Druhý výchovný poradce ukončí specializační studium letos 
na podzim a to rovněž na Karlově univerzitě. 
 Pro potřeby soukromých rozhovorů se žáky je zařízena  samostatná místnost, která poskytuje při nutnosti 
dostatečné soukromí. 
 Konzultační hodiny poskytovali výchovní poradci  každé pondělí a středu od 12 – 15 hodin  žákům, rodičům 
a kolegům. Jiný termín schůzek bylo možné realizovat po předchozí domluvě. 
  Žáci, u kterých se projevovaly poruchy učení a chování, byli na doporučení poradců a se souhlasem rodičů 
doporučeni k vyšetření do pedagogicko – psychologické poradny. S výsledky šetření byli diskrétně 
seznamováni třídní učitelé a rodiče. V případě potřeby jsou výchovní poradci ku pomoci při řešení dalších 
vyskytujících se obtíží.  
Problémové situace monitorovaných žáků byly řešeny vždy okamžitě s třídními učiteli a rodiči, kteří byli 
písemně zváni k jednání. 
 
 Výchovní poradci se rovněž účastnili schůzek výchovných poradců ZŠ, praktické školy a ostatních 
středních škol ve městě, v pedagogicko – psychologické poradně.  O jednáních bylo informováno vedení 
školy, v případě potřeby i ostatní pedagogové. 
 
Sledování a hodnocení prevence sociálně patologických jevů  
 
Na škole je každoročně připravován a realizován Minimální preventivní program. V rámci tohoto programu 
jsou učitelé odborně a metodicky informováni o drogové problematice a výskytu sociálně – patologických 
jevů. 
V rámci protidrogové prevence byly u preventisty shromažďovány materiály sloužící k orientaci a osvětě 
jednak mezi učiteli, ale je také možnost předávat tyto brožury žákům. Obvykle byly volně k dispozici  
na nástěnce, která slouží k informovanosti o důležitých kontaktech v případě problému. Rovněž v těchto 
případech byla žákům poskytnuta diskrétní konzultace a preventista řešil případy individuelně. 
Rodiče  byli informováni pomocí osobního kontaktu na rodičovských schůzkách, kde předáváme 
informativní brožury vydané VZP. 
Škola byla velmi dobře vybavena materiály, týkající se drogové problematiky, rovněž tak problematiky 
sociálně – patologických jevů. Byly archivovány příslušné pokyny MŠMT, odborná literatura, letáky, plakáty, 
videonahrávky. Několik let je žákům a učitelům k dispozici školou hrazený časopis PREVENCE, kde je 
možné seznámit se s tématy týkajících se právě této problematiky. Časopis byl k dispozici v kabinetu 
výchovného poradenství.  
 
Prevence sociálně patologických jevů 
 
Prevence sociálně – patologických jevů byla náplní práce protidrogového preventisty spolu s výchovnými 
poradci. Prevence byla realizována převážně v těchto oblastech: 

 

- Informovanost žáků, na koho se obrátit v případě, že mají nějaký problém 
/ rodiče, třídní učitel, výchovný poradce, drogový preventista /. 
Psychologická poradna v budově školy, kam pravidelně dochází každý čtvrtek okresní drogová 
preventistka. 
 

- Instituce, na které se může žák obrátit / K – centrum Litoměřice, AIDS poradna Praha, Městský 
úřad Roudnice nad Labem – oddělení pro péči o rodinu a dítě/. 

- Informace pro rodiče – individuelní, respektive    na   třídních   schůzkách   nebo komisích  
      o jednoznačných příznacích, vedoucích k podezření u dítěte na užívání drog. Rodiče jsou    
      informováni tak, aby jim bylo zřejmé jaké jsou známky nejvyšší závažnosti, případně, aby  
      dokázali rozpoznat problém dítěte. 
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- Přednášky drogového preventisty ve spolupráci se žákyněmi, které jsou zapojeny v Peer 
programu na téma „ Jak pomoci a naučit se říkat „NE“ alkoholu a drogám“. 

- Seznámení žáků s případnými represemi a legislativou v případě zneužití drog. 

- Koordinace nových žákyň 1. ročníku Sociální péče, které prochází proškolovacím programem 
Peer programu. 

 
Naši žáci se dále zúčastnili ve spolupráci s Kulturním střediskem v Roudnici nad Labem druhou červnovou 
sobotu „Mega dětského dne“. Tato akce byla pořádána pro veřejnost. Naši žáci si připravili tři stanoviště  
pro dětské soutěže. O atraktivnosti této akce, konkrétně našich stánků, svědčila vysoká návštěvnost z řad 
roudnických občanů a jejich dětí. 
 
Oblast výchovných problémů 
 

- Řešena byla ve většině případů oblast záškoláctví. Problém byl konzultován s třídními učiteli, 
postupně s rodiči individuelně, kteří byli písemně zváni na výchovné komise. Zápisy z komisí jsou 
archivovány. 

- Nekázeň během vyučování. 

- Kouření před školou. 

- Podvody a krádeže. 
 
Vzájemná komunikace ve vztahu učitel – žák, žák – učitel 
 

- Na škole byla pevně stanovena pravidla komunikace mezi učitelem a žákem a naopak, snahou 
všech zúčastněných je tato pravidla vzájemného respektování dodržovat a vést tak žáky  

       ke kultivovanému chování. 

- Vytvoření důvěry mezi vyučujícími a žáky. 

- Prosazovat možnosti kombinace autoritativního jednání s demokratickým. Vést žáky k asertivitě. 
Nechat žákům prostor pro vyjádření vlastního názoru. 

- Rozvíjet u žáků schopnost komunikace. 

- Snaha o vzájemný respekt. 

- Tolerance k odlišnostem. 

- Rozvíjet a učit společenské návyky. 

- Působit ve třídě -vynaložit veškerou možnou snahu pro vytvoření harmonických a tolerantních 
vztahů mezi žáky a učiteli. 

- Absolutně zabránit jakémukoliv ponižování žáků tak, aby se žáci pokusili žít se spolužáky 
v harmonických vztazích. 

- Řídit se podle jasných a průhledných pravidel chodu školy. 
 
 

Propagace školy prováděná výchovnými poradci 
 
V uplynulém  školním roce i v současné době, v době, kdy si střední školy navzájem vysoce konkurují 
nabízenými obory, možností získání různých výhod a využitím volného času, případně dalším zázemím 
pro sport, ubytování, je stále náročnější získat dostatečné množství žáků do jednotlivých studijních  
a učebních oborů. 
Podle ověřeného zjištění z minulých let jsme dospěli k názoru, že bylo nutné vynaložit velké úsilí  
pro propagaci a veřejné povědomí o naší škole. 
Existenci školy a její chod ovlivňují dostatečné počty žáků. Při snížení dosavadního počtu žáků by došlo 
ke snižování počtu učitelů, učitelů odborného výcviku, ale také nepedagogických pracovníků. 
Na základě zkušeností z minulých let jsme dospěli k názoru, že nejúčinnější metodou pro zviditelnění 
školy jsou tyto prostředky: 

- Vytvoření vzájemného vztahu porozumění mezi organizací a jejím publikem. 

- Podpora růstu veřejného mínění tak, aby byly odráženy současné názory a postoje široké 
veřejnosti. 

- Vytvářet motivovanost, důvěru, být srozumitelní pro veřejnost a to na základě působení  
      na veřejné mínění. 

- Neopomenutelnou součástí je zapojení reklamy /tisk, média/. 

- Zveřejnění internetových stránek. 
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Den otevřených dveří 
 
Den otevřených dveří jako jedna z nepůsobivějších propagací naší školy je pořádán každoročně. Do školy 
jsou zváni žáci 9.tříd základních škol, dále zveme jejich učitele a výchovné poradce, kteří na základních 
školách působí. Cílem je, aby si všichni zúčastnění udělali dokonalý obraz o tom jak naše škola funguje a 
jaké je její materiální vybavení. Žáci jsou doprovázeni našimi pedagogy a studenty, jsou jim v reálu 
předváděny nové výukové programy, pomůcky a celý areál školy včetně jídelny a sportovišť. Jsou jim 
zodpovídány dotazy týkající se volby oboru a chodu školy. Den otevřených dveří je pro nás hodnocen jako 
velmi účinná akce a má pozitivní ohlasy jak u žáků, tak i rodičů a učitelů. Mimo jiné je možné školu navštívit 
po dohodě individuelně. 

 
 
Návštěvy výchovných poradců SOŠ a SOU v 9. třídách základních škol 
 
Reálné představy o škole, jejích oborech a práci byly jedním z hlavních cílů spolupráce se základními 
školami. 
Pro realizaci tohoto záměru se osvědčil osobní kontakt a jednání výchovných poradců i ostatních 
pedagogů SOŠ a SOU Roudnice nad Labem na základních školách regionu Podřipska , Mělnicka a 
okolí. Návštěvy poradců se uskutečňují v měsíci říjnu a listopadu. Termín je volen ještě před podáním 
přihlášek a před konáním výstav a veletrhů škol. Tímto způsobem získávají žáci prvotní informace  
o možnosti volby studia na SOŠ a SOU. 
Výchovní poradci v konkrétních 9.tých třídách osobně informují žáky o přehledu studijních a učebních 
oborů. Zvou je na den otevřených dveří a dávají k dispozici propagační materiály o škole. 
Tato propagace byla na vysoké úrovni, brožury jsou každoročně obnovovány a inovovány. 
Pro další názornou propagaci jsou určeny také dvě videokazety, které byly o škole natočeny v loňském 
roce. Forma a obsah těchto kazet je pro mladé lidi velice poutavá a dynamická. Na základních školách 
se tato kazeta setkala s velkým zájmem  a úspěchem. 
Úspěšnost tohoto materiálu  tkví převážně v tom, že svou srozumitelností, dynamičností a hudebním 
doprovodem oslovila cílenou skupinu mladých lidí  

 
 

 
5.3   Výchovná opatření  
 

 
ŠKOLA 

Výchovné opatření 

Pochvaly a 
ocenění 

Napomenutí a 
důtky 

Podmínečné 
vyloučení 

Vyloučení  
ze studia 

Střední odborná škola 10 31 4 0 

Střední odborné učiliště 17 60 0 0 

Odborné učiliště 0 1 0 0 

 
Celkem bylo uděleno za školní rok 2008/2009  20 pochval třídního učitele a 7 pochval ředitele školy a  38 
důtek třídního učitele, 22 důtek ředitele školy, 31 napomenutí třídního učitele. Během školního roku byla 
vydána 4 podmínečná vyloučení. 
 
Důvody pro všechna výchovná opatření jsou podobné u všech součástí školy: 

 
1. Pochvaly – za účast v soutěžích, reprezentaci školy, pomoc při organizaci nebo organizace 

akcí pořádaných školou nebo městem, za výborné studijní výsledky a výjimečné činy 
2. Důtky – za nekázeň v hodinách, nevhodné chování ve škole nebo na pracovištích odborného 

výcviku, porušování školního řádu, pozdní omlouvání absence, neomluvená absence, pozdní 
příchody do školy, záškoláctví nebo poškozování školního majetku 

3. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia – za neomluvené hodiny nebo za hrubé 
porušení školního řádu 
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Údaje o integrovaných žácích 
 

 
Škola 

Druh postižení 

Sluchové 
postižení 

Zrakové 
postižení 

Vady řeči Tělesné 
postižení 

S kombin. 
postižení 

S vývojovými 
poruchami 

učení 

Střední odborná škola 0 0 0 0 0 3 

Střední odborné učiliště 0 0 0 0 0 11 
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5.4 Projektová činnost 
Ve školním roce 2008/2009 byly realizovány projekty ESF - Operačního projektu Vzdělávání 
 pro konkurenceschopnost: 

 
Projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
 
Propagace řemeslných a technických oborů 
 

Tento projekt, zkráceně nazvaný „Řemesla“, spadá do globálního grantu 
Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji operačního programu 
Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Stali jsme se úspěšnými 
žadateli a následně příjemci. Projekt je naplánován na dobu 24 měsíců. 
Projekt vychází z potřeb na trhu práce, které jsme identifikovali a 

specifikovali se zaměstnavateli a středními školami na základě nejen přímé komunikace, ale  
i prostřednictvím výstupů z pilotních projektů zaměřených na komunikaci mezi zaměstnavateli, školami, 
úřady práce. Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ, výchovní poradci a učitelé ZŠ a cílem projektu je vhodné 
plošné představení technických a řemeslných oborů v rámci celého kraje  a vytvoření metodik a postupů  
pro prezentaci a přiblížení technických oborů žákům ZŠ v dostatečném předstihu před výběrem povolání. 
Nebude se jednat o pouhé představení oboru, ale i prezentace firem vč. možnosti konkrétního pracovního 
uplatnění spolu se zástupcem firmy, který seznámí žáky s možnostmi pracovního uplatnění po absolvování 
školy. 
Působnost projektu bude celokrajská. Proto na základě vytvořeného systému, metodik apod. bude možné 
využít znalostí a výstupů z tohoto projektu pro navazující menší projekty, které pokryjí zbylé školy. 
 
1. partner Střední škola EDUCHEM, a. s.  
Střední škola Educhem. a.s. se zapojí především v oblasti přípravy metodik jako odborník v oblasti 
vzdělávání, pedagogiky, realizace besed na školách a také při přípravě a realizaci exkurzí  
u zaměstnavatelů. Bude též zajišťovat ve spolupráci s žadatelem administrativní záležitosti projektu. 
 
2. partner projektu: SEDUCTUS, s. r. o. 
Partner se bude podílet především na přípravě kampaně pro propagaci technických a řemeslných oborů, 
publicitě projektu a spolu s nositelem tvorbě projektového časopisu. 
 
Cíle projektu: 
Cílem projektu je vhodné plošné představení řemeslných a technických oborů v rámci celého kraje a 
vytvoření metodik a postupů pro prezentaci a přiblížení těchto oborů žákům ZŠ vč. rodičů v dostatečném 
předstihu před výběrem povolání (např. 6 třída). Nebude se jednat o pouhé představení oboru, ale  
i o prezentace provozů firem s následným možným pracovním uplatněním. Použijí se netradiční formy 
prezentace, které dokáží oslovit cílové skupiny. Budou zpracovány hry pro žáky, za pomoci profesních testů 
budou mít žáci možnost ověřit si své možnosti, schopnosti a dovednosti. Výsledky testu budou předávány 
rodičům současně s motivačním dopisem zaměstnavatele, který poptává daný obor. Budou vytvořeny 
kvalitní prezentační podklady, CD, DVD, letáky, motivační články v regionálním tisku, budou organizovány 
besedy s  žáky a jejich rodiči vedené    speciálně    proškolenými   poradci   pro  výběr povolání, exkurze  
ve firmách. K dispozici také bude aktuálně vytvořený a zajímavou formou zpracovaný Katalog řemesel, 
který bude zpracován nejen v rámci regionu, ale může být využit v dalších krajích. 

Projekt je zaměřen na vyřešení problémů cílových skupin v oblasti výběru povolání a naplňování 
nedostatkových oborů, které jsou již částečně identifikovány v předchozím textu. 
Žáci ZŠ získají lepší informace pro své rozhodnutí při výběru povolání, zbaví se předsudku o nízké prestiži 
řemeslných a technických oborů. Toto je pro žáky velmi důležitý přínos, protože dnešní společnost spíše 
preferuje humanitně zaměřené obory, řemeslné a technické obory jsou v očích žáků a jejich rodičů velmi 
často snižovány a podceňovány. Také získají přehled o možnosti pracovního uplatnění v  daném oboru. 
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Tyto informace žákům chybí, výchovní poradci je k dispozici nemají a rodiče mnohdy nevědí, kde tyto 
informace získat. Žáci špatným výběrem učebního oboru následně špatně hledají pracovní uplatnění. 
 
Tento projekt má pomoci (kvalifikovanou volbou a následným studiem řemeslných oborů) získat větší 
pravděpodobnost pracovního uplatnění na trhu práce. 
Výchovní poradci, učitelé na ZŠ - získáním kvalitních a souhrnných podkladů budou mít lepší nástroje  
pro předání informací směrem k žákům a jejich rodičům, budou schopni se kvalifikovaněji orientovat 
v nabízených oborech, účastí na exkurzích si přiblíží pohled na řemeslné a technické obory. 
 
Zapojení středních škol v kraji 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Podbořany 
Střední škola technická Most – Velebudice 
Střední škola technická Varnsdorf 
Střední škola energetická a stavební Chomutov 
Střední škola elektrotechniky a spojů Ústí nad Labem 
 
  

Systém kariérového poradenství  
 

 
Tento projekt, zkráceně nazvaný Kariéra, spadá také do globálního grantu Zkvalitnění 
počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji operačního programu Vzdělání  
pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského 
sociálního fondu a úspěšným žadatelem je Střední technická škola Most-Velebudice.  
Naše škola se stala partnerem tohoto projektu. 

 
Hlavním cílem projektu je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům 
v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. Hlavní aktivity projektu se budou soustřeďovat na provedení 
komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním 
vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměří  
na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro ochutnávku nabízených oborů 
s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury 
spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště,organizace státní 
správy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření toolkitu poradenských 
programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření. Veškeré aktivity projektu se budou uskutečňovat 
v Ústeckém kraji, v 5 okresech a projekt je plánován na 24 měsíců. 

Partner projektu bude zapojen do přípravy i realizace projektu ve všech úrovních - strategická, 
koordinační i operativní úroveň. Partner bude zapojen do oslovení a výběru vhodné cílové skupiny pro vstup 
do harmonogramu, bude se podílet na vytvoření kooperující sítě dalších poradenských pracovišť, bude 
spolupracovat na vytvoření poradenského programu Kariéra a bude se podílet na pilotním ověření tohoto 
poradenského programu v kvantifikaci 30 žáků v počátečním vzdělávání včetně poskytování následné 
asistenční péče a poradenství. Taktéž se bude podílet na pracovních workshopech s relativními 
zahraničními partnery i identifikaci nejlepších evropských příkladů - nástrojů pro podporu kariérového 
rozhodování. Významná úloha tohoto partnera bude též spočívat ve spolupráci na evaluačních, 
diseminačních a mainstreamingových aktivitách. 
 
Specifické cíle projektu: 

• Vytvořit regionální fungující kooperující síť relevantních institucí pro podporu systémového přístupu 
v poskytování kariérového poradenství v Ústeckém kraji na principu společného rozhodování 

• Analyzovat existující nástroje pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání 
v Ústeckém kraji 

• Rozvinout přenos inovací v oblasti kariérového rozhodování ze zahraničí a implementovat 
zahraniční „best practices“ do vytvářeného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji 

• Vytvořit speciální poradenské a tréninkové pracoviště pro praktickou ochutnávku nabízených oborů 
pro žáky v počátečním vzdělávání s krajskou působností a síť kooperujících dalších poradenských 
pracovišť v partnerských školách v Ústeckém kraji 

• Vytvořit toolkit poradenských programů pro cílovou skupinu žáků v počátečním vzdělávání  
      pro podporu jejich kariérového rozhodování 

• Prakticky ověřit vytvořené poradenské programy 

• Validovat nejlepší výstupy a výsledky projektu na základě validační metodologie 

• Diseminovat, propagovat, mainstreamingovat výstupy a výsledky projektu 
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Přínos pro cílovou skupinu: 
Primární cílová skupina žáků v počátečním vzdělávání získá díky projektovým aktivitám dostatečné 
relevantní informace o možnosti podpory při jejich kariérovém rozhodování. Speciálně připravený toolkit 
poradenských programů prohloubí jejich správné kariérové rozhodování a omezí možnost špatné volby. 
V konečném důsledku projekt přispěje ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti, omezí rizika nezaměstnanosti a 
s tím spojená rizika sociálně-patologických jevů. Speciálně vytvořená pracoviště pro cílovou skupinu 
v Ústeckém kraji umožní získané teoretické poznatky prakticky ověřit v praxi metodou, která je pro cílovou 
skupinu zajímavá, inovativní a užitečná. Sekundární cílová skupina získá díky projektu nové kompetence 
v oblasti práce v kariérovém poradenství nejen v rámci ČR, ale i v evropském kontextu. Sekundární cílová 
skupina naváže na nejlepší příklady v uvedené problematice ze zahraničí a bude mít možnost uvedenou 
problematiku konzultovat se zahraničními experty. 

 
Oba projekty přispívají k rozvoji odborného školství, zvláště pak SOŠ a SOU Roudnice n. L.. 
Dalším projektem, který uspěl v rámci výzvy Městského úřadu Roudnice n. L., byla 3. etapa ozelenění atria 
školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce - jednání projektu Mgr. Černá 

Ing. Jakubec. 
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6.1 Výstavy a soutěže 
 

 
Název soutěže, přehlídky 

Počty účastníků 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Vzdělání a řemeslo    3 

Automechanik Junior 2009  5  2  

Soutěž učňů stavebních oborů 6  2  

Turnaj ve fotbale 63    

Turnaj ve volejbale 76    

Volejbalový turnaj středních škol  10   

 
 
 
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO - České Budějovice 
 
 

Již tradičně jsme se zúčastnili výstavy Vzdělávání a řemeslo, která se konala ve dnech 
16. – 19. září 2008 na výstavišti v Českých Budějovicích. Zapojili jsme se do soutěže 
žákovských výrobků ve třech kategoriích. V kategorii technické jsme s výrobkem GRIL 
obsadili 1. místo, další 1. místo jsme získali v kategorii ostatní s výrobkem PARAVAN. 
Výrobek SLOUPOVÉ HODINY byl přihlášen do kategorie umělecké a získal čestné 
uznání. 
 
 
Termín výstavy: 16.- 19. září 2009 

 

 
ŠKOLA 2008 – Litoměřice 
 
Městská kulturní zařízení Litoměřice pořádala již tradiční veletrh škol z  Litoměřicka a přilehlých okresů, 
který se koná v areálu Domu kultury v Litoměřicích. Zde se mohou školy prezentovat a pomoci tak 
vycházejícím žákům a jejich rodičům při rozhodování o dalším studiu. Na této výstavě jsme měli expozici, 
ve které jsme prezentovali výrobky všech učebních oborů a seznamovali přítomné s jednotlivými studijními 
a učebními obory podle zájmu jednotlivých návštěvníků. 

 
Termín výstavy:  6. - 8. listopadu 2008 

 
 
VZDĚLÁVÁNÍ 2009 – Ústí n. L. 
 
V letošním školním roce jsme se  zúčastnili výstavy Vzdělání 2009 v Ústí nad Labem. Tato přehlídka škol se 
konala v tělocvičnách Střední průmyslové školy, Stará 99 v Ústí nad Labem - Severní terasa, za spolupráce 
Krajského úřadu Ústeckého kraje a Úřadu práce v Ústí n. L. I na této výstavě jsme prezentovali výrobky 
našich žáků. Nábor byl zaměřen na učební obor Slévač a Formířské práce. 

 
Termín výstavy:  13 .- 14. listopadu 2008 
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VZDĚLÁVÁNÍ  – Mělník 
 
Masarykův kulturní dům Mělník organizačně zajišťoval na žádost Úřadu práce v Mělníku akci zaměřenou  
na prezentaci středních odborných škol, gymnázií a učilišť. Tato akce se zde konala po několikaleté odmlce. 
Akce se konala v pátek, kdy výstavu navštívili pozvaní žáci a jejich učitelé ze základních škol z regionu a 
sobota byla věnovaná žákům a jejich rodičům. 

 
Termín výstavy:  17 .- 18. říjen 2008 
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6.3   Soutěže 
 
 

 
 
Soutěž se konala 8.- 9. dubna 2009 na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích.  
Soutěže se zúčastnilo 13 škol z celé republiky a byla zaměřena na obory zedník a truhlář. 
Naše družstvo skončilo na 9. místě v oboru zedník. 
 
Termín soutěže:  8. – 9.  dubna 2009 
 
 
 
 

 
 
 
 
Regionální kolo soutěže pro učební obor automechanik proběhlo ve Střední škole technické a automobilní 
v Chomutově 12. května 2009. Soutěž se skládala ze čtyř částí, písemné, poznávací, praktické a jízdy 
osobním automobilem. Zúčastnilo se deset škol z Ústeckého kraje. Naši žáci se umístili na 5. a 19. místě. 
 
Termín soutěže:   12. května 2009 
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6.4   Přehled kulturních a společenských akcí 
 
 
 
 
 
 Bílá pastelka    
 
 Studentky se  dne 15.října 2008 zúčastnily sbírky již po deváté. Konkrétně se jednalo o studentky oboru 
sociální péče  1.ročník.  
Výtěžek je již několik let věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se 
slepeckou holí a pro další pomůcky, které slouží nevidomým. 
 
Sluníčkový den 
 
Další sbírkou je sbírka na dětské domovy. V letošním školním roce se konala dne 2.dubna 2009. Rovněž se 
zúčastnila děvčata z prvního ročníku sociální péče. Každá z nich obdržela tričko s logem. Tato sbírka se 
každoročně setkává u občanů s velkým ohlasem. 
 
Projekt Šance 
 
Dne 18. 3. 2009 jsme se účastnili sbírkové akce „Projekt Šance“. Sbírku realizovaly žákyně druhého ročníku 
sociální péče. Děvčata kolemjdoucím vysvětlovala cíl a účel sbírky.  
Letošní sbírka se lišila od minulých tím, že děvčata prodávala pohledy, které po zaslání na uvedenou 
adresu,sloužily jako bonus pro získání propisovací tužky s logem. 
 
 
 

 
 
 

• Domov důchodců Roudnice n. L.  

• Praha – historické památky 

• Léčebna dlouhodobě nemocných Roudnice n. L.  

• Škoda Mladá Boleslav  

• Auto show Praha  

• FOR ARCH Praha 

• městská knihovna  

• Středoevropský autosalon Lipsko 

• historické objekty města Roudnice n. L.  

• Zdymadlo, jez – Roudnice n. L.  

• Cementárna Čížkovice  

• Hláska Roudnice n. L.  

• po památkách Roudnice n. L. a tradiční výstup na posvátnou 
horu Říp 
 

 

 
 

• přebor středních škol v atletice Lovosice 

• vánoční turnaj v sálové kopané 
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• výtvarný a keramický kroužek 

• fotbalový kroužek 

• počítačový kroužek 

 
 
 
 
 

• výstavy 
Vzdělání a řemeslo - České Budějovice 
Škola 2009 - Litoměřice 
Vzdělávání 2009 - Ústí n. L. 
Vzdělávání Mělník 
 

• dny otevřených dveří 8. - 10. prosince 2008 

 
• ukázkový den 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt Škoda – Bosch – Scania 
 
Původní projekt Škoda – Bosch byl rozšířen o dalšího partnera. 
Projekt je zaměřený na další vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku oboru 
automechanik. Pro Ústecký kraj řídilo průběh projektu SOUT Chomutov . V rámci tohoto projektu budou 
dále vzděláváni dva naši učitelé. 
 
 
Projekt IQ  Industry 
 
Tento projekt navazuje na úspěšný projekt IQ Auto. 
Nový projekt je opět zaměřen na budování programu celoživotního učení pedagogů technických a 
odborných předmětů a odborného výcviku ve firmách a realizaci partnerských smluv mezi řediteli firem, škol 
a úřadů práce.  V rámci tohoto programu budou vzděláváni naši učitelé odborných předmětů i odborného 
výcviku. 
 

 
Maturitní plesy 
 
Maturitní ples třídy Sociální péče a Provozní techniky se konal 30. ledna 2009 již tradičně v Domě kultury 
v Litoměřicích. K tanci a poslechu hrála lovosická kapela Vitamín. Ples zahájila svým předtančením dětská 
taneční skupina. Poté následoval slavnostní nástup maturantů a šerpování. Po tanci s rodiči a učiteli 
probíhala volná zábava doplněná bohatou tombolou a půlnočním překvapením. 
Maturitní ples třídy Silniční doprava se uskutečnil o týden později v Kulturním domě Říp v Roudnici n. L. 
Konal se bohužel bez třídního učitele, který byl dlouhodobě nemocný. Protože ples pořádala pouze jedna 
třída, měl komornější charakter, ale nechyběl slavnostní nástup, předtančení, šerpování a později i veselá 
zábava s dražením dortu a odšerpováním. 
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Dětský den 
 
      Prvního června se na celém světě slaví Mezinárodní den dětí. Odpolední čas soboty 30. května 2009 
proto patřil dětem - v roudnickém městském parku nad gymnáziem proběhl Mega dětský den. Přestože 
se zábavné odpoledne plné atrakcí neslo ve znamení deštivého a chladného počasí, akci navštívilo 
poměrně velké množství dětí i rodičů.  
     Není se čemu divit – velkým lákadlem byl nabitý kulturní program – kabaret smíchu, Neon Band, 
vystoupení dětí z tanečního klubu Rytmus a soutěže pro děti. Z bohaté nabídky si vybral každý  
z přítomných, od nejmenších po dospělé. Oslava dětského dne odstartovala ve 14 hodin a v 17 hodin 
byla zakončena druhým vystoupením Neon Bandu a písničkami pro děti.  
     Na organizaci Mega dětského dne se podílela kulturní zařízení města Roudnice nad Labem, Skaut 
Jonák, Dobrovolný hasičský sbor města Roudnice nad Labem, TOM - klub lesní moudrosti, Kynologický 
oddíl a také naše škola. Studenti a pedagogové pro děti nachystali různé soutěže - například skákání  
v pytlích, točení obručí, hod míčkem na cíl a prolézací tunel. Za absolvování soutěžní disciplíny pak děti 
dostaly drobnou odměnu v podobě sladkého bonbónu. 
     Těší nás, že malí návštěvníci navzdory rozmarům počasí dorazili a doufáme, že si odnesli hezké 
zážitky. Závěrem nelze než vyslovit přání, aby příští rok proběhla oslava dětského dne za příznivějšího 
počasí. 

 
 
Matýskův jarmark 
 
Matýskův jarmark je již tradiční akcí, na které naše děvčata pomáhají mateřskému centru v Roudnici  
nad Labem.Letos se uskutečnil pro nepřízeň počasí přímo v budově a to dne 29.5.2009. I přes tuto nesnáz 
se velmi zdařil a děvčata z prvního ročníku si vysloužila slova chvály od všech paní učitelek. 

 
 

 
2.5  Kurzy 

 
 

 
 
Výcvikové podmínky 
 Janské Lázně, významné lázeňské město a centrum sportovně-rekreačních aktivit, jsou vstupní 
branou východních Krkonoš. Lyžařský areál Černá hora – Janské Lázně prochází v současné době 
dynamickým rozvojem, v rámci kategorizace  lyžařských středisek České republiky se zařadil na 2. místo 
v České republice. 
 Terény pro sjezdové lyžování se nachází na jižních až jihovýchodních  svazích Černé a sousední 
Světlé hory. Lyžaři mají k dispozici 2 lanové dráhy a 13 lyžařských vleků různých typů a délek.Skiareál 
disponuje novou 8-místnou kabinovou lanovou dráhou. Jedná se o jedinou lanovku tohoto druhu v České 
republice. 
 Sjezdové tratě areálu patří k nejdelším v Čechách, dosahují délky až 3 km. Hlavní sjezdové tratě 
jsou vybaveny zařízením na výrobu technického sněhu. V areálu jsou sjezdové tratě od „cvičných luk“ až  
po náročné sjezdovky. 
 Většina lyžařských terénů je snadno dostupná hromadnou přepravou-SKIBUS.  
 
 
Zkušenosti a návrhy pro další lyžařské kurzy 
 
 Objekt Školy v přírodě DUNCAN se nachází v Janských Lázních (východní část Krkonoš, úpatí 
Černé hory ). ŠvP je zařazena v síti škol a je zřizována Magistrátem hlavního města Prahy. Žáci škol, kteří  
vyjíždějí na školu v přírodě hradí  pouze náklady na potraviny a dopravu. 
 ŠvP DUNCAN se skládá ze dvou budov - hlavní je 110 let stará vila DUNCAN s kapacitou 65 míst. Ložnice 
zde jsou 3 - 9 lůžkové, většina má vlastní sociální zařízení. V budově jsou jídelny, dvě klasické školní 
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učebny s televizí a videem. Nová budova se nachází asi 60 metrů od vily DUNCAN, její kapacita je 28 míst, 
ložnice jsou 4 lůžkové a všechny mají vlastní sociální zařízení. V budově je společenská místnost s televizí 
a videem, která je využívána i jako učebna. Objekt ŠvP DUNCAN je možno využívat celoročně pro školy  
v přírodě i lyžařské výcvikové kurzy. Od jara do podzimu se odtud dá podnikat mnoho nejrůznějších akcí a 
výletů - např. Safari v ZOO Dvůr Králové, Babiččino údolí, zámek Kuks, Rýchorský prales, lanovkou  
na Černou horu a odtud pak nejrůznější pěší túry, návštěva Ekologického střediska KRNAPu a mnohé 
další. V areálu ŠvP je  k dispozici hřiště, průlezky, stoly na stolní tenis apod. Areál se nachází stranou 
města, přilehlé okolí tvoří louky a lesy, avšak do centra Janských Lázní se dostanete příjemnou procházkou 
zhruba za 15 minut. V zimě jistě oceníte skutečnost, že obě budovy se nacházejí v těsné blízkosti dvou 
lyžařských vleků. 

 
 
 

 
Domov mládeže má kapacitu  150 míst ve dvou budovách. Pokud není naplněna kapacita, je zbytek 

využíván k  doplňkové činnosti. Součástí domova mládeže je kinosál pro 114 osob, tělocvična, klubovna 
 pro 70 osob a Fit centrum. Ubytovaní mohou dále využívat sportovní halu, venkovní asfaltové a pískové 
hřiště. 
              Domov mládeže zabezpečoval ve školním roce 2008/2009 ubytování, výchovnou péči a stravování 
pro 50 žáků. Z toho počtu bylo 35 ze středních škol, 9 ze středního odborného učiliště a 6 z vyšší odborné 
školy. 
Výchovnou práci zabezpečovali 3 pedagogičtí pracovníci včetně vedoucího vychovatele. Všichni 
vychovatelé splňovali kvalifikační předpoklady pro práci s mládeží. Cílem pro tento školní rok bylo 
provádění komplexní vychovatelské činnosti rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti mládeže. Dalším 
hlavním úkolem bylo zapojit do volnočasových aktivit co nejvíce žáků. Posledním z hlavních úkolů byla úzká 
spolupráce s učiteli, učiteli odborné výcviku a rodiči. V letošním školním roce se ubytovaní žáci mohli zapojit 
do těchto kroužků: kopaná, stolní tenis, posilování, odbíjená, aerobic, hudební kroužek. 
Další chod domova mládeže zajišťovali 1 pracovník na noční služby, 1 údržbář a 1 uklízečka. 
 
 
 
Akce v DM ve školním roce 2008/2009 
 

• seznamovací odpoledne pro všechny žáky domova mládeže v areálu „Pod Lipou“ -  plážový 
volejbal a táborák na začátek školního roku 

• diskotéka v klubovně za účasti všech ubytovaných 

• vánoční tradice, pečení a zdobení vánočního cukroví 

• návštěva vánoční Prahy 

• návštěva Vánočního zpívání na Labi 

• turnaj v malé kopané a nohejbalu 

• turnaj v odbíjené (smíšená družstva) 

• výlet na horu Říp – Řipská pouť spojena s výstupem na posvátnou horu 

• závěr školního roku v areálu „Pod Lipou“- plážový volejbal a táborák s opékáním vuřtů 
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1. OIP – Kontrola ( oblastní inspektorát práce ) 
 
Kontrolu provedl inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj . 
Proběhla ve dnech 13., 14., a 18. 2 . 2008. 
Předmětem kontroly bylo dodržování předpisů a povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce ( §3 odst.1 písm.c) a právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických 
zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení. 
 
 
 
 
 
 Kopie protokolů kontroly jsou založeny v sekretariátu školy. 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Roudnici n. L. je stabilizovanou jednotkou 

v systému středních škol města Roudnice n. L. i v regionu Podřipska. 
V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na analýzu kurikula střední školy v návaznosti na učební 

a studijní obory a rozvržení jejich organizační i obsahové návaznosti. 
Důležitá byla povaha aktivity managementu školy při projektování a následné realizaci vzdělávacích 

programů. 
 
Hlavní výstupy školního roku 2008/2009 
 
- tvorba školních vzdělávacích programů: 
V letošním školním roce jsme dokončili školní vzdělávací programy pro obory: 
23-68-H/01 Automechanik - mechanik opravář motorových vozidel 
23-55-H/02 Karosář - autoklempíř 
36-52-H/01 Instalatér 
36-67-H/01 Zedník 
23-45-M/01 Dopravní prostředky - silniční doprava 
 
- analýza silných a slabých stránek kurikula 
Systematická práce s Autoevaluací školy ukázala na příležitosti, které škola může využít a využili jsme jich 
zvláště v práci s projekty ESF. 
 
- nástin možného  rozvoje oborů (tlumení, inovace, doplnění jednotlivých oborů) 
Dokumentem, který poukazuje na nástin možného rozvoje školy se stal nově zpracovaný Dlouhodobý plán 
školy, který jsme předložili i našemu zřizovateli.Tento dokument obsahuje detailní analýzu školy. 
Zda dojde k utlumení i ke snížení počtu oborů a obory budou koncipovány na širším základě. Jak je nutné  
podporovat profesní i kariérové poradenství a profesní orientaci. Podstatným cílem se stává podpora 
větvených a stupňovitých vzdělávacích programů, umožňující snadnější vertikální i horizontální prostupnost. 
 
- jaké formy a intenzitu spolupráce s podniky a útvary regionu jsme zvolili a jaký má význam  
pro uplatnění studentů v průběhu studia a umístění absolventů v praxi 
 
 Těsnější propojení sféry vzdělávání a sféry práce. Nutné je posílení role sociálních partnerů, kteří 
budou vytvářet zázemí a budou moci ovlivňovat cíle a obsah vzdělávání i na regionální úrovni vstupem  
do přípravy školního vzdělávacího programu. 
 Jako významná se nám ukázala spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou a jejími pobočkami 
v okresech. Zvláště významně se odrazila v projektové činnosti školy  
 
- řídící práce managementu školy napomohla k projektování a následné realizaci silného managementu 
školy.Velkým posílením se stalo dokončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
v oboru Školský management a doktorandského studia ředitelky školy v oboru specializace v pedagogice. 
 
- využití   Evropských   sociálních   fondů   s   Operačním   programem   vzdělávání 
pro  konkurenceschopnosti 
Velkým úspěchem se stalo uvedení projektů „Řemesla“ a „Kariéra“.Projekty posilují odborné školství. 
Oba uvedené projekty vycházejí z potřeb školy a trhu práce s cílovou skupinou žáků ZŠ. 
 
 Pro fungování školy a vytváření podmínek pro kvalitní školní vzdělávací program jsou důležité 
pedagogické, personální a výchovně vzdělávací důsledky spolu s ekonomickými a materiálně technickými. 
Škola má jasnou vizi a perspektivu. K naplnění vede vize, která je formulována: 
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 „Vytvořit optimální podmínky pedagogické, didaktické spolu s materiálním, personálním a 
ekonomickým zázemím pro práci školy a následně vychovat špičkové odborníky ve všech námi 
vyučovaných oborech, kteří najdou uplatnění nejen na trhu práce, ale i v Evropské unii. 
 

 
 
 

 
 
 
 
        Mgr. Bc. Helena Všetečková 
         ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy :       

  
Datum projednání v radě školy:      
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy :    
  
Podpis ředitele a razítko školy : 
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1. Učební plány jednotlivých studijních a učebních oborů 
2. Rozvrhy – sudý  a lichý týden 
3. Školní řád 
4. Diplomy 
5. Výsledky hospodaření školy 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


