
Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2005/2006 

 
/Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ 

 
 

 
 
Škola:  Název školy, adresa:           Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
                                                        Horšovský Týn, Littrowa 122 
 
                                                Littrowa 122 
                                                346 01  Horšovský Týn 
  
            právní forma, zřizovatel: příspěvková organizace 
 Plzeňský kraj 
            IČO: 003 76 469 
            IZO ředitelství školy: 600 170 454 
 
 
 
1. Součásti školy 
   

 
*   údaje pouze za denní formu studia 
▲ žáci + dospělí 
  Pozn.:  Pokud je stravování /ubytování/ prováděno jako doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků   
               /ubytovaných/ a počet zaměstnanců,  kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni 
 

 
 
 
 
 
 
 

Počet  
pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 
pedagogických 

pracovníků 
 

 
 

IZO a název součásti       

 
Kapacita 
součásti 
/cílová/ 

            ▲
Počet 

uživatelů 
celkem 

          *    
Počet 

vlastních 
uživatelů 

(žáků)  
Fyz. 

 
Přep. 

 
Fyz. 

 
Přep. 

 
400 žáků 406 369 37 37,70 30 Střední odborné učiliště 30,58 
 
440 žáků 454 404 50 44,78 39 Střední odborná škola 34,30 

 
100 lůžek 72 72 7 7,09 5 Domov mládeže 5,09 

 
750 jídel 512 512 7 5,82 --- Školní jídelna --- 

Doplňková činnost  238 --- 
 

3 3,5 --- --- 
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 1.1. Počet tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků  
  

Počet žáků ve 
všech formách 

studia 

Z toho počet 
žáků denního 

studia  
Kód a název oboru      k 30.9. 

2005 
k 30.6.
2006 

k 30.9. 
2005 

k 30.6. 
2006 

 
       * 
Počet 
tříd  

 
Prů-

měrný 
počet 

žáků na 
třídu 

36-41-M/001 Pozemní stavitelství 75 75 75 75 4 18,8 

41-41-M/001 Agropodnikání 97 95 97 95 4 24,1 

63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost 55 55 55 55 2 27,5 

64-42-M/036 Management obchodu 114 111 114 111 4 28,1 

23-68-H/001 Automechanik 72 71 72 71 3 23,8 

36-67-H/001 Zedník 51 47 51 47 3 16,3 

41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 78 76 78 76 3 25,7 

65-52-H/001 Kuchař 82 82 82 82 3 27,3 

78-42-M/001 Technické lyceum 42 43 42 43 2 21,25 

64-41-L/515 Podnikání v technických povoláních 21 21 21 21 1 21 

64-41-L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb 27 27 27 27 1 27 

64-41-L/524 Podnikání (denní studium ) 59 51 59 51 2 27,5 

64-41-L/524 Podnikání  ( dálkové studium) 29 22 --- --- 1 25,5 
celkem  802 776 773 754 33 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2006) 
  

Počet pracovníků celkem 
fyzický/přepočtený 

Z toho počet ped.  prac. 
fyzický/přepoč. 

Počet pedag. prac. se vzděláním 
VŠ / SŠ 

101/95,402 74/69,976 44/30 
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2.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Název vzdělávací akce 

Počet účastníků 
(pedagogických 
pracovníků) 

Správní řád 2 
ANJ 1 
Informatika ve výuce 1 
Písemná a elektronická komunikace 1 
Management 1 
Školení řidičů 2 
Islám 2 
Projekty – projektové plánování 1 
ANJ 2 
Mykologický kurz 1 
Po kom se jmenuji 1 
Poetika malých scén 2 
Školská rada 1 
Gramatik 1 
Microsoft access 1 
Výzkum a evoluce člověka 1 
RVP a mediální výchova 2 
ŠVP 1 
Agrese a šikana 1 
Sebepoznání a rozvoj osobnosti 1 
Soudobá česká literatura 1 
Funkční studium I. 1 
Psychologické vyšetření 1 
Bakaláři 2 
Rostlina pod mikroskopem 1 
Softbal 2 
ANJ 1 
Nový silniční zákon 3 
SODATSW 1 
Nový stavební zákon 2 
Ekopedagogika 1 
Svařování 1 
Účetnictví 4 
Školení SIPVZ 25 
Vzdělávání žáků se SVP a mimořádně nadaných 1 
Vzdělávací program výchovného a kariérového poradenství 1 
Publikování na internetu 1 
Jak proti drogám 1 
Seminář přípravy tutorů eKariéra 1 
Celkem 77 
 
 
 
 
 
 

 3



3. Údaje o přijímacím řízení  
 
3.1.     Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách studia   
            (stav k 1.9.2005) V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ),    
            uveďte údaje  za každou součást zvlášť. 
             

Počet žáků (uchazečů) 
přihlášených 

celkem 

         
 
 
 

Součást 1. kolo 
př. říz. 

2. kolo 
př. říz. 

 

 
 

Počet žáků 
(uchazečů) 
přijatých 
celkem 

k 1. 9.2005 

  
Počet 

podaných 
odvolání 

proti 
nepřijetí ke 

studiu 

 Počet 
přijatých do 

vyššího 
ročníku než 
prvního (na 

základě 
rozhodnutí 

ŘŠ) 
Střední odborná škola 76/0 29/0 91/0 2/0 0 
Střední odborné učiliště 104/0 29/0 99/0 6/0 0 
celkem 180/0 58/0 190/0 8/0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.    Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v denním    
          studiu   /   v ostatních formách studia , včetně nástavbového studia 
 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

 
 

Kód  a název oboru 
 1.kolo 

př. říz. 
2.kolo
př. říz

Počet žáků 
přijatých 
celkem 

k 
1. 9. 2005 

 
Počet 

odvolání 
proti 

nepřijetí 

 
 

Počet 
tříd 

      
       *   

z toho 
víceobor. 

třídy 
36-41-M/001 Pozemní stavitelství 13 7 18 --- 1  
41-41-M/001 Agropodnikání 15 10 24 --- 1  
64-42-M/036 Management obchodu 35 --- 30 2 1  
78-42-M/001 Technické lyceum 13 12 19 --- 1  
23-68-H/001 Automechanik 17 14 22 1 1  
36-67-H/001 Zedník 14 7 17 1 1  
41-55-H/003 Opravář zemědělských 
strojů 

 
50 

 
--- 

 
31 

 
3 

 
1 

 

65-52-H/001 Kuchař 23 8 29 1 1  
64-41-L/524 Podnikání denní 73 --- 59 5 2  
 64-41-L/524 Podnikání  dálkové              102 --- 29 13 1  
celkem 355 58 278 26 11  
* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
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3.3. Přehled o absolventech  
 
 

Absolventi střední školy 
 

 
počet 

s maturitní zkouškou 128 
se závěrečnou učňovskou zkouškou 75 
celkem 203 
 
 
 
3.4. Údaje o nezaměstnaných absolventech   (podle statistického zjišťování úřadů práce  
        k 30.4.2006) 
       

 
 
 

Kód a název oboru 

 
 

Počet evidovaných 
nezam. absolventů 

 
Počet evid. nezam. 

absolventů, kteří dosud 
nepracovali 

 
36-41-M/001  Pozemní stavitelství 5 3 
63-41-M/006  Obchodně podnikatelská činnost 5 3 
64-42-M/036 Management obchodu 4 2 
64-41-L/515   Podnikání v technických 
povoláních 

 
2 

 
0 

41-41-M/001 Agropodnikání 4 4 
64-42-M/036 Management obchodu 4 2 
36-67-H/001 Zedník 2 1 
41-55-H/033 Opravář zemědělských strojů 1 0 
65-52-H/001 Kuchař 2 0 
celkem 25 13 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání   
 
4.1. Prospěch žáků - celkové údaje  (za každou součást zvlášť).  
                      
   

Prospěch žáků celkem  
( včetně závěrečných ročníků ) 

  
  

Počet žáků 
 

  
  

% 
  

Střední odborná škola ---------------------- --------- 
Žáci celkem    (k 30.6.2006) 400    --------- 
Prospěli s vyznamenáním 25 6,65 
Prospěli 364 91 
Neprospěli   (k 31.8.2006 ) 11 2,75 
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku ------------------------ ---------- 
Neklasifikováni  (k 30.6. 2006 ) 5 1,25 
Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 6 1,50 
Povoleno opakování ročníku 2 0,5 

Střední odborné učiliště ----------------------- ---------- 
Žáci celkem    (k 30.6.2006) 376 ---------- 
Prospěli s vyznamenáním 11 2,93 
Prospěli 358 95,21 
Neprospěli   ( k 31.8.2006 ) 7 1,86 
Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku ---------------------- ----------- 
Neklasifikováni  (k 30.6. 2006 ) 30 7,98 
Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 24 3,09 
Povoleno opakování ročníku 2 0,53 
 
 
 
 
 
 
4.2. Chování a docházka žáků   (jen za denní studium,  bez VOŠ a  včetně závěrečných  
       ročníků) 
 

                
Počet  zameškaných hodin ve školním roce    

 
 
 

Součást  
omluvených 

 
neomluvených 

 
Počet žáků, 

kterým byl udělen 2. nebo 3. 
stupeň z chování 

SOŠ 41 819 201 4 
SOU 52 430 782 22 
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4.3. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek –  za každou 
součást  zvlášť a podle studijních a učebních oborů  
 

 
 

Součást – kód a název oboru 

 
Žáci, konající 

zkoušky celkem 

 
Prospěli s 

vyznamenáním 

 
 

Prospěli 

 
 

Neprospěli 
Střední odborná škola ------------------- -------------------- -------------- ---------------

Maturitní  zkouška:     
36-41-M/001  Pozemní stavitelství 14 5 9 --- 
41-41-M/001  Agropodnikání 20 --- 20 --- 
63-41-M/006  Obchodně podnikatelská 
činnost 

 
24 

 
7 

 
17 

 
--- 

78-42-M/001  Technické lyceum --- --- --- --- 
64-42-M/036  Management obchodu 24 6 18 --- 
64-41-L/515  Podnikání v technických 
povoláních 

 
21 

 
5 

 
16 

 
--- 

celkem 103 23 80 --- 
Absolutorium:     
     
celkem     
Závěrečná zkouška:     
     
celkem     

Střední odborné učiliště     

Maturitní  zkouška:     
64-41-L/521  Podnikání v oborech 
obchodu a služeb 

 
25 

 
6 

 
18 

 
1 

celkem 25 6 18 1 
Absolutorium:     
     
celkem     
Závěrečná zkouška:     
65-52-H/001  Kuchař 26 2 24 --- 
23-68-H/001  Automechanik 19 7 12 --- 
36-67-H/001  Zedník 13 4 9 --- 
41-55-H/003  Opravář zemědělských 
strojů 

 
17 

 
3 

 
14 

 
--- 

celkem 75 16 59 --- 
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4.4. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2005/2006 
 

Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 
Sluchové postižení 0  
Zrakové postižení 0  
S vadami řeči 0  
Tělesné postižení 0  
S kombinací postižení 0  
S vývojovými  poruchami učení 8 1. 
S vývojovými  poruchami učení 6 2. 
S vývojovými  poruchami učení 3 3. 
S vývojovými  poruchami učení 2 4. 
 
4.5. Účast školy na rozvojových programech  vyhlášených MŠMT,  krajem,  případně    
       jiným subjektem 
 

 
Název /označení/  programu, projektu 

 
Vyhlašovatel 

Finanční dotace od 
vyhlašovatele 

(celková částka) 

 
Spolufinancování 
(celková částka) 

Výuka společensko-vědních předmětů 
bez křídy a tabule, projekty SIPVZ 
(doba trvání projektu 2 roky) 

 
 

MŠMT 

 
 

248 400,-Kč 

 
 

143 600,-Kč 
Leonardo da Vinci – projekt mobility, 
zahraniční spolupráce (doba trvání 
projektu 2 roky) 

Národní 
vzdělávací fond 
o.p.s. 

 
 

8 032,- € 

 
 

2 576,- € 
Zemědělství trochu jinak SIPVZ MŠMT 255 300,- Kč 113 000,- Kč 
Podnikatel ve 3. tisíciletí SIPVZ MŠMT 358 800,- Kč 174 000,- Kč 
Vyučovat nebo naučit SIPVZ MŠMT 136 768,- Kč 58 615,- Kč 
Výuka anglického, německého jazyka 
a matematiky na středních školách ve 
třídách integrovanými žáky se SVP 
s využitím IKT 

 
 
 

ESF 

 
 
 

2 445 892,- Kč 

 
 
 

0 
 
4.6. Účast žáků v soutěžích 
 

Druh soutěže-zaměření 
/odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 

Počet 
účastníků 

 
Umístění 

Matematický klokan 86  
SOČ – školní kolo 85  
 
SOČ – okresní kolo 

 
4 

1. místo  
3 x 2. místo 

SOČ – krajské kolo 2 2 x 2. místo 
Olymp. NEJ – okresní kolo 2 2. místo 
Florbal – okresní kolo 16 1. místo 
Florbal – krajské kolo 16 4. místo 
Středoškolský atletický pohár – hoši – okresní kolo 11 3. místo 
Středoškolský atletický pohár – dívky – okresní kolo 10 4. místo 
Středoškolský atletický pohár – hoši – krajské kolo 11 6. místo 
Volejbal – okresní kolo - hoši 8 1. místo 
Okresní přebor ve sportovní gymnastice - dívky 7 1 místo 
Soutěž ve svařování ,,Zlatý pohár Linda“ 2 6. místo 
Jízda zručnosti traktorem Zetor s přívěsem 1 1. místo 
Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků 1 1. místo 
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Druh soutěže-zaměření 
/odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 

Počet 
účastníků 

 
Umístění 

Národní kolo soutěže v odborných dovednostech žáků 1 14. místo 
Soutěž zručnosti žáků 3. ročníků, obor ,, Automechanik“ 2 8. místo 
Krušovické čepování (Planá u Mariánských Lázní) 2 1. místo 
Král výčepních (Krušovice) 1 10. místo 
 
4.7. Další vzdělávání - kurzy k doplnění základního vzdělání a rekvalifikační kurzy 
 

Typ kurzu - zaměření Počet účastníků 
Kurz odborného environmentálního vzdělávání pracovníků státní správy 75 
 
 
 
5. Činnost školy 
 
5.1.Školská rada 
 
Byla zvolena v listopadu 2005. V prosinci 2005 se uskutečnila ustavující schůzka, na které 
byl zvolen předseda a určen jednací řád. Ve druhém pololetí školního roku 2005/06 proběhla 
dvě další jednání. Činnost rady se převážně zaměřila na pomoc při stavebních akcích školy a 
tvorbě autoevaulačních nástrojů pro jednotlivé činnosti školy. 
 
 
 
5.2. Materiálně technická a ekonomická oblast 
  
Škole se podařilo dokončit  celou řadu stavebních akcí. Je to v prvé řadě generální 
rekonstrukce všech sociálních zařízení v  Littrowě ulici.  Proběhla rekonstrukce tří kabinetů 
učitelů a rozšíření třídy technického lycea. Byla vytvořena nová místnost pro školní archiv. 
Na chodbách došlo na základě kontroly PO k vybudování protipožárních příček a dveří.  
Z důvodu přetíženosti jídelny se přistavěla nová  jídelna pro učitele a cizí strávníky. Byla 
vyměněna všechna okna na zadní části budovy a rovněž zbytek oken na domově mládeže 
v Nádražní č. 158. 
Na tomto domově mládeže byl rekonstruován služební byt. Také ve služební bytovce v ulici 
E. Beneše, byla vyměněna stará okna za nová – plastová. 
Na pracovišti odborného výcviku automechaniků a zedníků byla napojena veškerá kanalizace 
na čističku města.  Na pracovišti praxí na ŠS v Horšově se začalo budovat  nové středisko OV 
pro Opraváře zemědělských strojů. 
 
 
5.3. Výchovně vzdělávací a organizační oblast 
  
          Uspořádali jsme Dny otevřených dveří a navštívili jsme 16 základních škol v okrese i 
mimo něj. Další akcí byly tři maturitní plesy čtvrtých ročníků v Domažlicích a Horšovském 
Týně. Slavnostní předávání vysvědčení probíhalo na Státním zámku v Horšovském Týně (10 
závěrečných ročníků). 
 

Škola organizuje společně s Ústavem zemědělských a potravinářských informací 
kurzy odborného environmentálního vzdělávání pracovníků státní správy ze šesti okresů 
Plzeňského kraje. Ve škole bylo v této oblasti již vyškoleno téměř 100 pracovníků státní 
správy.  Kurzy mají formu distanční s využitím learningu, s lektorskou asistencí a 
s prezentačním zakončením. 
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V oblasti mezinárodní spolupráce již 15. rokem organizujeme stáže pro studenty na 
bavorských farmách. Spolupracujeme se Zemědělskou školou v Chamu. 

 Škole byl obnoven certifikát MŠMT pro realizaci školení v rámci programu „P 1 – 
Informační gramotnost“ pro stupeň Z i P. Uvedených školení se průběžně během roku 
zúčastnili téměř všichni učitelé . Procento proškolených je k 31. 12. 2005 v oblasti Z již 95 % 
a ve stupni P 26% pedagogických pracovníků. 

Multimediální učebna a učebna výpočetní techniky byla také využita ke vzdělávání 
zaměstnanců největšího podniku města Plastiku a.s. Horšovský Týn. 
S tímto podnikem byla zahájena spolupráce při přípravě nových učebních dokumentů oboru 
Technické lyceum (např. předmět Plastikářská chemie dle vzoru EU) . 
Byl vypracován  záměr vytvoření centra pro odborné vzdělávání a      agroturistického centra 
na Školním statku v Horšově. V květnu byla započata první etapa výstavby tohoto centra 
rekonstrukcí opravářských dílen v hodnotě  4 mil. Kč. 
Škola získala finance na šest schválených projektů : 

1. Projekt "Výuka společensko vědních předmětů bez křídy a tabule" řeší učitelé CJL, 
OBN a DEJ v roce 2005 až 2006 

2. Program Leonardo da Vinci - Projekty mobility - stáže žáků v SRN na bavorských 
farmách v roce 2005 a 2006. 

3. Vyučovat nebo naučit ? Projekt učitelů stavebních předmětů v přímo revoluční změně 
kvality výuky odborných předmětů pro obor Pozemní stavitelství. 

4. Podnikatel ve 3. tisíciletí. Projekt učitelů ekonomických předmětů pro zavádění 
informačních technologií do ekonomických předmětů příslušných studijních oborů. 

5. Zemědělství trochu jinak. Projekt učitelů zemědělských a ekologických předmětů 
s využitím počítačových technologií ve výuce teoretických předmětů zaměřených na 
výrobu a životní prostředí. 

6. Integrovaní žáci a informační technologie – projekt čerpaný z prostředků EU 
v celkové hodnotě 2.5 mil. Kč. 

 
 
 
5.4.Závěr 

Ve školním roce 2005/2006 byly pro činnost školy i její součásti stanoveny náročné hlavní 
úkoly, které se promítly do práce všech pracovníků. Ze závěrečného hodnocení 
jednotlivých oblastí (pedagogická a  ekonomická )  vyplývá, že úkoly byly splněny velice 
dobře . 

Pro příští období je nutné zejména: 
• Do práce školy zapojit co největší počet sociálních partnerů, zejména rodičů a firem. 
• Maximálně se zaměřovat na rozvoj klíčových dovedností a zvyšovat počet učitelů 

využívající v hodinách multimédia. 
• Pokračovat ve využívání dotací z projektů EU a MŠMT 
• Začít připravovat týmy na tvorbu ŠVP  
• Rozšířit soutěže dovedností na všechny studijní i učební obory a ve větší míře 

využívat projektové vyučování v co největším množství předmětů. 
• Na domovech mládeže zlepšovat vztah ubytovaných ke sportu a kultuře, zintenzívnit 

prevenci v oblasti kouření a vystupování na veřejnosti. 
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6.Inspekce 
 
6.1..Kontrola ČŠI 
 
Ve školním roce 2005/06 nebyla ve škole provedena žádná inspekce. 
 
6.2.Stížnosti 
 

Z toho Počet stížností 
celkem oprávněných částečně neoprávněných postoupených 

0 0 0 0 0 
 
 
7. Základní ekonomické informace 
 
SOŠ a SOU H. Týn je příspěvková organizace zřízená krajem hospodařící podle zákona 250/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
Rok 2004 pro nás skončil kladným hospodářským výsledkem: v hlavní činnosti + 2 903,83 Kč 
                                                                                                     v doplňkové činnosti + 49 6115,06 Kč 
    
Finanční prostředky na přímé náklady (v Kč)    
   

Finanční prostředky 
Poskytnuté k 
31.12.2005 

Použité k 
31.12.2005 

Vratky dotací 
celkem 

 1 2 3 
Poskytnuté dotace na přímé náklady na vzdělávání 29 773 000 29 773 000 
a) Závazné ukazatele: celkem v tom  
                            aa) platy 21 215 000 21 215 000 0 
                            ab) OON 184 000 184 000 0 
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné a FKSP 7 842 442 7 842 442 0 
                                        ONIV 531 558 531 558 0 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 6. října 2006                            
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 6. října 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Václav Švarc 
ředitel školy 
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