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Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2006/2007 

 
 
 

 
 
 
Škola:  Název školy, adresa:           Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
                                                        Horšovský Týn, Littrowa 122 
 
                                                Littrowa 122 
                                                346 01  Horšovský Týn 
  
            právní forma: příspěvková organizace 
 zřizovatel: 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. 

 
Střední odborné učiliště 447 409 38 37,29 31 30,33 
 
Střední odborná škola 

870 žáků 
 446 396 50 43,34 39 33,21 

Domov mládeže 
 

100 lůžek 74 74 8 7,09 6 5,01 

Školní jídelna 
 

750 jídel 650 550 7 4,84 --- --- 

Doplňková činnost  410 --- 
 
3 4,25 --- --- 
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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. 

2006 
k 30.6. 
2007 

k 30.6. 
2006 

k 30.6. 
2007 

 
       * 
Počet 
tříd  

 
Prů-

měrný 
počet 

žáků na 
třídu 

36-41-M/001 Pozemní stavitelství 88 87 88 87 4 21,9 

41-41-M/001 Agropodnikání 94 93 94 93 4 23,4 

63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost 31 31 31 31 1 31,0 

64-42-M/036 Management obchodu 115 112 115 112 4 28,4 

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

36-67-H/001 Zedník 50 48 50 48 3 16,3 

41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 90 89 90 89 3 29,8 

65-52-H/001 Kuchař 86 84 86 84 3 28,3 

78-42-M/001 Technické lyceum 72 73 72 73 3 24,2 

64-41-L/524 Podnikání  122 116 102 98 5 21,9 

celkem  819 805 799 787 33 --- 
 
 

2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2007) 
  

Počet pracovníků celkem 
fyzický/přepočtený 

Z toho počet ped.  prac. 
fyzický/přepoč. 

Počet pedag. prac. se vzděláním 
VŠ / SŠ 

102/98,23 74/69,96 47/27 
 
 
2.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Název vzdělávací akce 

 
Počet účastníků 

Autocag 1 
Solid Works 1 
Současná česká literatura 1 
Ekonomický management v práci ředitele školy 1 
Konference počítač ve škole 3 
Aktuální otázky současného terorizmu 1 
Volejbal v hodině TEV 2 
Moderní programování 1 
Národní obrození 2 
ŠVP ve SŠ 2 
ŠVP 30 
Moderní výukové prostředky a ŠVP 60 
Ideas That Work 06 1 
Mykologický kurz 1 
Živočichové nejen pod mikroskopem 1 
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Jak napsat žádost o grant 1 
Základní kurz pro lyžařské instruktory 1 
Kurz snowboardingu 1 
Využití zeměpisných programů na PC a internetu při zeměpisu 1 
Současná česká literatura 2 
Založení podniku 1 
Sekty 1 
Modul P –ICT ve výuce ANJ 1 
Bakaláři 2 
SIPVZ P1 5 
Celkem 124 
 
 
3. Údaje o přijímacím řízení  
 
3.1.     Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách studia   
            (stav k 1.9.2006) 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. 

 
 

další kola 
př. říz. 

 
 
 

Počet žáků 
(uchazečů) 
přijatých 
celkem 

k 1. 9.2006 

  
 

Počet 
podaných 
odvolání 

proti 
nepřijetí ke 

studiu 

 Počet 
přijatých do 

vyššího 
ročníku než 
prvního (na 

základě 
rozhodnutí 

ŘŠ) 
Střední odborná škola 112 13 117 8 0 
Střední odborné učiliště 157 21 160 7 0 

celkem 269 34 277 15 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. 

další 
kola 

př. říz 

 
Počet žáků 
přijatých 
celkem 

k 
1. 9. 2006 

 
 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

 
 
 
 

Počet 
tříd 

      
       *   

 
z toho 

víceobor. 
třídy 

36-41-M/001 Pozemní stavitelství 27 0 27 0 1  

41-41-M/001 Agropodnikání 16 13 28 0 1  

64-42-M/036 Management obchodu 40 0 33 8 1  

78-42-M/001 Technické lyceum 29 0 29 0 1  

23-68-H/001 Automechanik 30 0 19 3 1  

36-67-H/001 Zedník 12 6 18 0 1  
41-55-H/003 Opravář zemědělských 
strojů 

 
30 

 
0 

 
30 

 
0 

 
1 

 

65-52-H/001 Kuchař 30 0 30 0 1  

64-41-L/524 Podnikání denní 55 15 63 4 2  
celkem 269 34 277 15 10  
*  víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
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3.3. Přehled o absolventech  
 
 

Absolventi střední školy 
 

 
počet 

s maturitní zkouškou 152 
se závěrečnou zkouškou 90 
celkem 242 
 
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 1 1 
63-41-M/006  Obchodně podnikatelská činnost 3 1 
64-42-M/036 Management obchodu 4 2 
41-41-M/001 Agropodnikání 1 1 
36-67-H/001 Zedník 1 0 
23-68-H/001 Automechanik 2 2 
65-52-H/001 Kuchař 3 0 
celkem 15 7 
 
 
 
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 30.6.2007) 396    --------- 

Prospěli s vyznamenáním 27 6,82 

Prospěli 359 90,66 

Neprospěli   (k 31.8.2007) 10 2,52 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku ------------------------ ---------- 

Neklasifikováni  (k 30.6. 2007 ) 5 1,26 

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 6 1,52 

Povoleno opakování ročníku 6 1,52 
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Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  
  

Počet žáků 
 

  
  

% 
  

Střední odborné učiliště   
Žáci celkem    (k 30.6.2007) 409 ---------- 

Prospěli s vyznamenáním 17 4,16 

Prospěli 377 92,17 

Neprospěli   ( k 31.8.2007) 15 3,67 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 0 0 

Neklasifikováni  (k 30.6. 2007) 38 9,29 

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 16 3,91 

Povoleno opakování ročníku 3 0,73 

 
 
 
 
 
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 18 7 11 0 

41-41-M/001  Agropodnikání 21 3 18 0 

63-41-M/006  Obchodně podnikatelská 
činnost 

 
31 

 
13 

 
18 

 
0 

78-42-M/001  Technické lyceum --- --- --- --- 

64-42-M/036  Management obchodu 30 3 27 0 

celkem 100 26 74 0 
     

Střední odborné učiliště 
Maturitní  zkouška:      

64-41-L/524 Podnikání 52 17 35 0 

celkem 52 17 35 0 
Závěrečná zkouška:     

65-52-H/001  Kuchař 27 3 22 2 

23-68-H/001  Automechanik 28 8 20 0 

36-67-H/001  Zedník 13 2 11 0 

41-55-H/003  Opravář zemědělských 
strojů 

 
25 

 
5 

 
19 

 
1 

celkem 93 18 72 3 
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4.4. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2006/2007 
 

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 10 1. 
S vývojovými  poruchami učení 12 2. 
S vývojovými  poruchami učení 3 3. 
S vývojovými  poruchami učení 1 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 
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4.6. Účast žáků v soutěžích 
 

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

 
Umístění 

Matematický klokan – školní kolo  
SOČ – školní kolo  
SOČ – okresní kolo 1. místo 
SOČ – krajské kolo 2. místo 
Olympiáda NEJ – školní kolo  
Olympiáda NEJ – okresní kolo  
Olympiáda ANJ – školní kolo  
Olympiáda CJL – školní kolo  
Olympiáda CJL – okresní kolo  
Florbal – okresní kolo SŠ 1. místo 
Florbal – krajské kolo 4. místo 
Středoškolský pohár  v atletice – hoši – okresní kolo 2. místo 
Středoškolský pohár  v atletice – dívky – okresní kolo 3. místo 
Středoškolský atletický pohár – krajské kolo 6. místo 
Středoškolský pohár  ve fotbale – okresní kolo 1. místo 
Středoškolský pohár ve fotbale – krajské kolo 3. místo 
Závod v přespolním běhu  
Přebor SŠ ve sportovní gymnastice - dívky 1. místo 
Odpad jako surovina – celostátní kolo  
Regionální soutěž zručnosti -  Automechanik Junior 2007 6. a 8. místo 
Regionální kolo soutěže v odborných dovednostech žáků učebního oboru 
Opravář zemědělských strojů 

 
1. a 2. místo 

 
Jízda zručnosti traktorem Zetor s přívěsem 

1., 2., 4., 8.-10. 
místo 

Král výčepních (Krušovice) 8. místo 
 
 
5. Činnost školy 
 
Školská rada 
Byla zvolena v listopadu 2005 a v prosinci 2005 byla ustavující schůzka, na které byl zvolen 
předseda a jednací řád. Ve  školním roce 2006/07 proběhla dvě  jednání. Činnost rady se převážně 
zaměřila na pomoc při stavebních akcích školy a tvorbě autoevaluačních nástrojů pro jednotlivé 
činnosti školy. ŠR se rovněž informovala o přípravě nových projektů z fondů EU. 
 
V materiálně technické a ekonomické oblasti se škole podařilo dokončit  celou řadu stavebních 
akcí. Je to v prvé řadě dokončení víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Situační řešení tohoto 
sportoviště výrazně pomohlo v koordinaci hodin tělesné výchovy a zároveň slouží i veřejnosti 
Horšovského Týna. Byla dokončena  výstavba nových šaten na Nádražní ulici a nového bufetu 
pro studentskou firmu.  Přesun šaten vyřešil neúnosnou situaci v úklidu chodeb a uvolnil  prostory  
na chodbách v prvním patře a u jídelny. Tento projekt byl opět realizován našimi žáky oboru 
Pozemní stavitelství a Zedník.. 
V Littrowě ulici byl zahájen zkušební provoz nové jídelny pro zaměstnance školy. Také tato 
stavba byla realizována našimi žáky. 
Na pracovišti odborného výcviku automechaniků a zedníků bylo dokončeno napojení  kanalizace 
na čističku města.  Na pracovišti praxí na ŠS v Horšově se dokončila první část   nového střediska 
OV pro Opraváře zemědělských strojů v hodnotě téměř 4 mil. Kč. Převážnou část stavebních 
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prací opět prováděli žáci oboru Zedník se svými učiteli odborné výchovy. Nové dílny umožní 
přesun Opravářů zemědělských strojů z pronajatého střediska Meclov do vlastních prostor. 
Také v oblasti strojních investic byl pořízen nový nákladní automobil IVEKO pro výcvik 
autoškoly. Tento automobil již splňuje evropskou normu pro autoškolu. 
Pro žáky oboru Automechanik byl pořízen nový osobní automobil Škoda Fabia. Vozidlo bude 
sloužit jako učební pomůcka pro výuku diagnostiky. V příštím roce je nutné nahradit zastaralý 
diagnostický přístroj Altea za nový. 
 
Ve výchovně vzdělávací a organizační oblasti jsme uspořádali Dny otevřených dveří a navštívili 
jsme 16 základních škol v okrese i mimo něj.  
Například jsme se zúčastnili náborové akce pro absolventy devátých ročníků základních škol. 
Akce probíhala již po několikáté v Tachově a naše škola byla jako vždy na ni velmi dobře 
připravena.  
Byla navázána spolupráce se střední školu Staatliche Berufsschule v Chamu. Spolupráce se týká 
projektu Leonardo, který se zabývá organizací praxí pro náš učební obor Kuchař v Německu.  
Další akcí byly čtyři maturitní plesy čtvrtých ročníků v Domažlicích a Horšovském Týně. 
Slavnostní předávání vysvědčení probíhalo na Státním zámku v Horšovském Týně (10 
závěrečných ročníků).  
Již podruhé se uskutečnila dvoudenní setkání žáků prvních ročníků studijních oborů za účelem 
stmelení nově vznikajícího kolektivu. Cílem semináře bylo uvědomění si vlastních postojů a 
hodnot a naučit se vzájemně si pomáhat (zrcadlový obraz).  
V měsíci březnu proběhlo školní kolo SOČ. V pěti komisích obhajovalo své odborné práce 
celkem téměř 100 studentů čtvrtých ročníků oborů s maturitní zkouškou. Nejlepší práce 
postoupila do okresního i krajského kola. 
Dárcovství krve se stává jednou z tradic naší školy. V měsíci dubnu 2007 prováděla Transfúzní 
stanice Klatovy opět odběry krve v budově školy v Littrowě ulici. Pomoci potřebným se rozhodlo 
celkem 41 dárců z řad zaměstnanců a studentů školy. Za jejich odvahu a uvědomělost patří všem 
dárcům velký dík.  

 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. 2006 v oblasti Z již 95 % a ve stupni P 26% pedagogických pracovníků. 

Množství počítačů na 100 žáků ve škole a jejich připojení k internetu je 25, což je oproti průměru 
srovnatelných škol více jak dvojnásobek. Celkový počet počítačů pro žáky je již 200 a počet dataprojektorů  je 
20. Počítač a dataprojektor je již v každé třídě u oborů vzdělání s maturitní zkouškou. 

V rámci projektů SIPVZ získala škola dvě interaktivní tabule. Zástupce dodavatele provedl krátké 
seznamovací školení s ovládáním tabule pro učitele, kteří je využívají  při přípravě výuky. Nové výukové 
prostředky umožňují žáky lépe aktivizovat a učitelům dávají do rukou moderní zařízení, které jim pomáhá při 
jejich výkladu, jenž je pro žáky mnohem srozumitelnější. O kladném přínosu techniky ve výuce hovoří i test, 
který byl vytvořen v rámci projektu Bez křídy a tabule. 

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 na Školním statku v Horšově. 
V květnu byla zahájena již druhá etapa výstavby tohoto centra rekonstrukcí další části 
opravářských dílen v hodnotě  3 mil. Kč. 

V září 2006 proběhl v Mrákově další ročník největší přehlídky hospodářských zvířat v ČR. 
Spolupořadatelem této akce byla i Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v 
Horšovském Týně.  

 
Škola získala v rámci SIPVZ finance na čtyři schválené projekty. Bohužel v roce 2007 byly 
projekty MŠMT zastaveny : 

1. Projekt "Výuka společensko vědních předmětů bez křídy a tabule" řeší učitelé CJL, OBN 
a DEJ v roce 2005 až 2006 
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2. Vyučovat nebo naučit ? Projekt učitelů stavebních předmětů v přímo revoluční změně 
kvality výuky odborných předmětů pro obor Pozemní stavitelství. 

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

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

Dalším dvouletým  projektem realizovaným v roce 2006 a 2007 je projekt 
    Integrovaní žáci a informační technologie – projekt čerpaný z prostředků EU v celkové 
hodnotě 2.5 mil. Kč. 

Závěr 
Ve školním roce 2006/2007 byly pro činnost školy i její součásti stanoveny náročné hlavní 
úkoly, které se promítly do práce všech pracovníků. Ze závěrečného hodnocení jednotlivých 
oblastí (výchovně vzdělávací 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  firem, kde žáci 

vykonávají praxe. Nadále spolupracovat s Hospodářskou a Agrární komorou na 
prezentaci firem a škol domažlického okresu. Ve spolupráci s MKZ Horšovský Týn 
nadále spolupracovat na kulturních akcích ve městě. 

• Maximálně se zaměřovat na rozvoj klíčových dovedností žáků a zvyšovat počet učitelů 
využívajících v hodinách multimédia. V této souvislosti začít připravovat týmy na tvorbu 
ŠVP . 

• Pokračovat ve využívání dotací z projektů EU zejména v Regionálním operačním 
programu NUTZ II Jihozápad a projektu TANDEM – česko – německé výměny mládeže. 

• Rozšířit soutěže dovedností na všechny studijní i učební obory a i nadále využívat 
soutěže SOČ jako přípravu k celostátní maturitní zkoušce . 

• Na domovech mládeže zlepšovat vztah ubytovaných ke sportu a kultuře, zintenzívnit 
prevenci v oblasti kouření a vystupování na veřejnosti. 

 
 
6.Inspekce 
 
6.1..Kontrola ČŠI 
 

Ve školním roce 2006/2007 nebyla ve škole provedena žádná inspekce. 
 
6.2.Stížnosti 
 

Z toho Počet stížností 
celkem oprávněných částečně neoprávněných postoupených 

0 0 0 0 0 
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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 2006 pro nás skončil hospodářským výsledkem: v hlavní činnosti 0 Kč 
                                                                                      v doplňkové činnosti + 463 205,- Kč 
    
Finanční prostředky na přímé náklady (v Kč)    
    

Finanční prostředky 
Poskytnuté k 
31.12.2006 

Použité k 
31.12.2006 

Vratky dotací 
celkem 

Poskytnuté dotace na přímé náklady na vzdělávání 31 573 000 31 572 999 1 
a) Závazné ukazatele: celkem v tom    
                            aa) platy 22 547 000 22 547 000 0 
                            ab) OON 109 000 108 999 1 
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné a FKSP 8 380 000 8 338 000 0 
                                        ONIV 537 000 579 000 0 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 24. září 2007     
 
Datum projednání ve školské radě: 25. září 2007 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
        Ing. Josef Holeček                           Ing. Václav Švarc 
      předseda školské rady                                                                              ředitel školy 

 
 
 
 
 
 


