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Výroční zpráva o činnosti školy 

ve školním roce 2012/2013 
 

1. Základní údaje o škole 
 

           Název školy:                        Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

                                                        Horšovský Týn, Littrowa 122 

 

          Adresa:                            Littrowa 122 

                                                346 01  Horšovský Týn 

  
            právní forma: příspěvková organizace 

 zřizovatel: Plzeňský kraj 

            IČO: 003 76 469 

            IZO ředitelství školy: 600 170 454 

 ředitel školy: Ing. Václav Švarc 

 dálkový přístup: www.sos-souhtyn.cz 

 e-mail: sos-souhtyn.cz@sos-souhtyn.cz 

 

Školská rada 

 

Byla zvolena v prosinci 2011. Ve školním roce 2012/2013 proběhla dvě jednání.  

 
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 
 

 

 

 

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacita 

součásti 

/cílová/ 

▲ 

Počet 

uživatelů 

celkem 

* 

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet 

pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

Fyz. Přep. Fyz. Přep. 

Střední odborné učiliště 

870 žáků 

351 309 42 39,04 34 29,61 

Střední odborná škola 210 183 27 24,9 19 18,49 

Domov mládeže 100 lůžek 24 22 2 2 2 2 

Školní jídelna 600 jídel 437 339 3 3,8   

Doplňková činnost 

stravování  
177  2 2,15   
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2. Přehled oborů vzdělání 

  

Kód a název oboru 

Počet žáků ve 

všech formách 

studia 

Z toho počet 

žáků denního 

studia 

* 

Počet 

tříd 

Prů-

měrný 

počet 

žáků na 

třídu 

k 30.9. 

2012 

k 30.6. 

2013 

k 30.9. 

2012 

k 30.6. 

2013 

36-47-M/01 Stavebnictví 59 58 59 58 4 14,75 

41-41-M/01 Agropodnikání 62 60 62 60 4 15,50 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 57 58 57 58 4 14,25 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 0 0 0 0 0 0 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 87 75 87 75 3 29 

36-67-H/01 Zedník 25 23 25 23 3 8,33 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 74 75 74 75 3 24,67 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 64 61 64 61 3 21,33 

29-54-H/01 Cukrář 0 0 0 0 0 0 

78-42-M/01 Technické lyceum  5 5 5 5 1 5 

64-41-L/51 Podnikání  62 47 47 35 3 20,67 

Celkem  495 462 480 460 28 17,68 

 

 

3. Údaje o zaměstnancích (stav k 30. 6. 2012) 
  

Počet pracovníků celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet ped.  prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. prac. se vzděláním 

VŠ / SŠ 

74/72,53 53/49,62 32/21 

 

4. Údaje o přijímacím řízení  
 

Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ v denní formě studia/v ostatních formách studia (stav 

k 1. 9. 2013) V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte 

údaje  za každou součást zvlášť. 

  

            

Součást 

Počet žáků (uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků, 

kteří 

nastoupili 

k 1. 9.2013 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Počet 

přijatých do 

vyššího 

ročníku než 

prvního (na 

základě 

rozhodnutí 

ŘŠ) 

1. kolo 

př. říz. 

další kola 

př. říz. 

Střední odborná škola 60 4 42 5 4 

Střední odborné učiliště 185 21 108 14 6 

Celkem 245 25 150 19 10 

Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v denním studiu  /   

/v ostatních formách studia, včetně nástavbového studia. 
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Kód  a název oboru 

 

Počet žáků přihlášených 

celkem 

Počet žáků, 

kteří 

nastoupili 

k 1. 9. 2013 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

Počet 

tříd 

1. kolo 

př. říz. 

další kola 

př. říz 

36-47-M/01 Stavebnictví 4 0 0 0 1 

41-41-M/01 Agropodnikání 20 2 13 0 1 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní  

                     pedagogika 
36 2 29 5 1 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových  

                    vozidel 
39 5 20 5 1 

36-67-H/01 Zedník 8 3 7 0 1 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 46 3 28 7 1 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 40 1 17 1 1 

29-54-H/01 Cukrář 19 1 10 0 1 

64-41-L/51 Podnikání denní 33 8 26 1 1 

Celkem 245     25 150 19 9 

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání   
 

5.1 Prospěch žáků - celkové údaje   

                      

Prospěch žáků celkem 

(včetně závěrečných ročníků) 
Počet žáků % 

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

Žáci celkem    (k 30.6.2013) 181 100 

Prospěli s vyznamenáním 4 2 

Prospěli 159 88 

Neprospěli   (k 31.8.2013) 18 10 

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

Neklasifikováni   0 0 

Zanechali studia  6 3 

Povoleno opakování ročníku 5 3 

Prospěch žáků celkem 

(včetně závěrečných ročníků) 
Počet žáků % 

Střední odborné učiliště ---------------------- --------- 

Žáci celkem    (k 30.6.2013) 281 100 

Prospěli s vyznamenáním 3 1 

Prospěli 240 86 

Neprospěli   (k 31.8.2013) 37 13 

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

Neklasifikováni   0 0 

Zanechali studia  9 3 

Povoleno opakování ročníku 17 6 

 

 

5.2 Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek  

 

Součást – kód a název oboru 
Žáci, konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Střední odborná škola 

Maturitní  zkouška:     

36-41-M/01  Stavebnictví 10 0 10 0 

41-41-M/01  Agropodnikání 22 0 20 2 

78-42-M/01  Technické lyceum 5 0 5 0 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání 24 1 21 2 

Celkem 61 1 56 4 

Maturitní  zkouška:     

64-41-L/51 Podnikání 12 0 11 1 

Celkem 12 0 11 1 
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Závěrečná zkouška:     

65-51-H/01  Kuchař - číšník 14 0 10 4 

23-68-H/01  Mechanik opravář 

motorových vozidel 
20 0 20 0 

36-67-H/01  Zedník 7 3 3 1 

41-55-H/01  Opravář zemědělských 

strojů 
19 3 16 0 

Celkem 60 6 49 5 

 

5.3 Přehled o absolventech  

 

 
Absolventi střední školy 

 
Počet 

S maturitní zkouškou 68 

Se závěrečnou zkouškou 55 

Celkem 123 

 

 

5.4 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2011/2012 (stav k 31.3.2012) 

 

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 11 1. 

S vývojovými poruchami učení 12 2. 

S vývojovými poruchami učení 7 3. 

S vývojovými poruchami učení 4 4. 

 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

 
Hodnocení práce VP a MP 
 

Ve škole pracuje výchovný poradce současně i jako metodik prevence. V oblasti výchovného 

poradenství byly jeho aktivity ve školním roce 2012/2013 zaměřeny na: 

1. systematickou informační činnost pro pokračování žáků v dalším studiu v oboru 

podnikání pro absolventy SOU a na VOŠ a VŠ pro maturanty, 

2. koordinaci informační činnosti třídních učitelů a poskytování jim a ostatním učitelům 

metodické pomoci při 

a) práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální 

nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným a žákům 

s diagnostikovanými poruchami učení či chování, 
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b) dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření 

podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve 

škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při překonávání 

rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují, 

3. poznávání situace ve třídě pomocí nabízeného sociometrického testu a aplikace jeho 

analýzy, 

4. práci se žáky s poruchami učení, 

5. práci s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení 

6. práci s talentovanými a nadanými žáky, 

7. práci se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

8. nábor žáků do oborů  

9. spolupráci s rodiči, 

10. spolupráci se studentskou radou. 

Jako metodik prevence ve škole, na odborném výcviku i domově mládeže zajišťoval: 

1. informace pro rodiče žáků, popřípadě jiné zákonné zástupce, žáky a učitele  

o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných 

služeb a o odborných otázkách důležitých pro zdravý psychický a sociální vývoj 

žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci výchovných a výukových obtíží a 

poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch,  

2. pomoc žákům, kteří o tuto službu projevili zájem, poskytl individuální porady při řešení 

výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia v nástavbovém 

studiu, vyšších odborných školách a vysokých školách, 

3. spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm v Domažlicích a 

Pedagogickým centrem v Horšovském Týně a ve Staňkově, 

4. spolupráci s Policií ČR, sociálním odborem městského úřadu v Horšovském Týně, 

občanským sdružením Člověk v tísni a Střediskem pro konzultaci a prevenci drogových 

závislostí Point 14 v Plzni, 

5. spolupráci s Úřadem práce v Domažlicích, 

6. poradenství žákům při pokračování ve studiu, 

7. pomoc s vyhledáváním volných míst po absolvování školy, 

8. další vzdělávání výchovného poradce, účast na seminářích a akcích PPP Domažlice, 

9. šíření dobrého jména školy účastí v akcích pořádaných NÚOV Praha, prací v náborových 

akcích apod. 

Při řešení problematiky sociálněpatologických jevů v roli metodika prevence byla 

činnost cílena na: 

1.  prevenci zneužívání návykových látek (materiály pro učitel OBN, třídní učitele, účast 

na pohovorech se žáky apod.), 

2.  vytváření třídních kolektivů formou společných adaptačních kurzů žáků 1. ročníků 

čtyřletých studijních oborů ve spolupráci s třídními učiteli (vytváření náplně kurzů, 

spolupráce s PPP Plzeň, prac. Domažlice), 

3.  přípravu a aktualizaci nástěnek výchovných poradců, 

 

4.  správu a aktualizaci internetových stránek školy a výchovného poradce, 

 

5.  práci se schránkou důvěry – odpovědi na dotazy žáků, 
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6. práci s problémovými žáky:  

a. problémy docházky, 

b. potíže s učením, 

c. mimoškolní excesy vztahující se k výuce a chování ve škole, 

d. poruchy interpersonální komunikace ve třídním kolektivu. 

 

Všechny výše uvedené aktivity lze dokladovat řadou činností a akcí, které přesahují 

rámec této zprávy a lze je doplnit z webových stránek školy www.sos-souhtyn.cz  či 

výchovného poradce www.sosvp.chytrak.cz . 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název vzdělávací akce Počet účastníků 

Ústní maturita CJL 1 

Školení maturitních komisařů 1 

Doplňující ped. studium 3 

Štohl - účetnictví 2 

Brána matematikou otevřená 2 

Školení výchovných poradců 1 

ČZU – agronomická fakulta - DOD 1 

Klimatické změny 1 

Výukové materiály pro zem. předměty 1 

Krmné dávky 2 

E-bezpečnost (Kyberšikana) 31 

Jak vyučovat finanční gramotnost 4 

Islám a Evropa 2 

Konference – Rudolf Slánský 1 

Jak čelit extremismu na školách 2 

Integrované dítě v hodinách CJL 1 

ČJ a literatura v souvislostech aneb Práce s textem 1 

Konference ANJ ZČU Plzeň 1 

HACCP 8 

EN 287 1 2 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 4 

Celkem 72 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

8. 1 Účast žáků v soutěžích 

 

Druh soutěže-zaměření 

(odborná, sportovní, oblastní, republiková) 
Umístění 

Okresní kolo SŠ poháru v atletice - hoši 2. 

Okresní kolo SŠ poháru v atletice - dívky 2. 

SŠ pohár v přespolním běhu - hoši 2. 

Středoškolský pohár J. Masopusta ve fotbale – okresní kolo 2. 

Středoškolský pohár ve fotbale – krajské kolo 3. 

Středoškolská futsalová liga 1. kolo 4. 

Středoškolský pohár ve florbale - hoši 3. 

Středoškolský pohár ve florbale - dívky 2. 

Školní kolo olympiády v ČJ  

FoistCup - florbal  

Středoškolský pohár ve volejbalu okresní kolo - hoši 3. 

Středoškolský pohár ve volejbalu okresní kolo - dívky 3. 

Krajský přebor SŠ ve sportovní gymnastice - dívky 3. 

1.ročník SŠ florbalového turnaje smíšených týmů  

SŠ turnaj v beach volejbalu - hoši 6. 

SŠ turnaj v beach volejbalu - dívky 5. 

Kuchař – číšník, soutěž ve stolování, Domažlice  

Automechanik JUNIOR  

OZS – regionální kolo soutěže odborných dovedností   

Zlatý pohár LINDE - svařování  

Kuchař – číšník, vaříme s regionální potravinou Plzeň 3. 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce nebyla prováděna kontrola. 

 

 

 

Stížnosti 

 

Počet stížností 

celkem 

Z toho 

oprávněných částečně neoprávněných postoupených 

0 0 0 0 0 
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10. Základní ekonomické informace 

 
 
SOŠ a SOU H. Týn je příspěvková organizace zřízená krajem hospodařící podle zákona 250/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Rok 2012 pro nás skončil hospodářským výsledkem: v hlavní činnosti              271 794,89 Kč 

                                                                                      v doplňkové činnosti       822 288,88 Kč 

    

Finanční prostředky na přímé náklady (v Kč)    

    

Finanční prostředky 

Poskytnuté 

k 31. 12. 

2012 

Použité k  

31. 12. 2012 

Vratky 

dotací 

celkem 

Poskytnuté dotace na přímé náklady na vzdělávání 28 221 000 28 221 000 0 

a) Závazné ukazatele: celkem v tom    

                            aa) platy 20 258 000 20 258 000 0 

                            ab) OON 490 000 490 000 0 

b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné a FKSP 7 130 807 7 130 807 0 

                                        ONIV 342 193 342 193 0 

 
 

11. 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) 

EU peníze školám OPVK pod 

názvem „Učíme se jinak“, č. projektu 

CZ.1.07/1.5.00/34.0474  

ESF - MŠMT 1 929 080,- Kč 0,- Kč 

OP VK – Škola pro praktický život ESF - PK 7 052 663,24 Kč 0,- Kč 

 

 

 

 

 

12. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Název kurzu Počet účastníků 

Kurzy svařování 22 

Kurzy svařování  rekvalifikace 11 

Školení řidičů – profesní průkaz řidiče 307 

Kurz  Ochrana rostlin 158 
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13. Spolupráce s dalšími partnery 

 
Naše škola ve školním roce tradičně spolupracovala s celou řadou partnerů z různých asociací 

nebo zaměstnavatelů. V prvé řadě je potřeba jmenovat Hospodářskou komoru v Domažlicích. 

Ve spolupráci s ní jsme organizovali již pátým rokem akci „Od vzdělání k zaměstnání“, která 

proběhla v MKZ Domažlice a byla určena k náboru žáků devátých tříd základních škol. Také 

jsme se účastnili podobné akce ve Stodě, v Plzni, v Klatovech a v Tachově. 

Naše škola byla také ve školním roce 2012/13 zapojena do Grantového projektu OPVK 

"Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře Horšov" Hlavním cílem projektu je 

kompletní organizační a metodická příprava na zprovoznění a vybavení MHD, zajištění 

provozu dvora prostřednictvím samostatné práce žáků pod metodickým vedením učitele. Při 

vlastní stavbě dvora škola spolupracovala s firmou DSP Domažlice. Stavební obory školy se 

účastnily části výstavby a seznámily se s technologiemi zemědělských staveb. 

Naše škola jako jediná střední škola v Plzeňském kraji byla vybrána do zajímavého 

mezinárodního projektu COMENIUS REGIO, kterého se kromě Plzeňského kraje účastní 

řecký ostrov Kréta jako druhý regionální partner.  Cílem projektu je výměna zkušeností obou 

území, zejména v oblasti školství, environmentální výchovy a alternativních způsobů 

turistiky. 

Škola se zapojila do projektu „Kdo si hraje, nezlobí“ z dotačního programu Podpora 

preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2013 Plzeňského kraje je rozvoj činností 

vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti žáků s poruchami chování diagnostikovanými ped. 

- psychologickými poradnami, žáků s výchovnými opatřeními dle §31 zákona č. 561/2004 Sb. 

a § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři formou 

jejich integraci do kolektivu spolužáků v období mimoškolní činnosti. 

Dne 12. 9. 2012 se uskutečnila již IX. celostátní Mrákovská výstava holštýnského skotu, které 

se aktivně zúčastnili  i naši žáci oboru Agropodnikání. Naše škola byla společně s podnikem 

Insemina a.s. Horšovský Týn a ZOD Mrákov spolupořadatelem. 

S Agrární komorou v Domažlicích jsme spolupracovali při zemědělských dnech a 

vzdělávacích akcích v rámci okresu Domažlice. Společně s MAS Český les o.s.  jsme 

uspořádali Regionální den, kde největší zájem byl o ukázky tradičních i netradičních řemesel.  

Za účelem výchovy nových řidičů a na podporu společných zájmů v oblasti vzdělávání, 

výchovy a pracovního uplatnění absolventů v oblasti dopravy a poskytování relevantních 

informací v uvedené oblasti jsme spolupracovali s Institutem silniční dopravy ČESMAD 

Bohemia s.r.o. Praha. Naše škola, jako jedna z mála škol v ČR, poskytuje profesní průkaz 

řidičů v rámci nástavbového studia zdarma. 

Škola získala akreditaci Krajského úřadu PK k provozování a výcviku v rámci zdokonalování 

odborné způsobilosti řidičů (tzv. profesní průkaz). V rámci této akreditace jsme uskutečnili 

několik pravidelných školení řidičů pro dopravní a zemědělské podniky okresu Domažlice.  

Ve spolupráci s ÚP Domažlice jsme uskutečnili rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané na 

získání svářečského oprávnění metodou svařování v ochranné atmosféře.  

Jsme trvalou vzdělávací základnou Ministerstva zemědělství ČR a jsme členy Asociace 

vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci. V rámci 

asociace pořádáme zemědělské soutěže, podílíme se na školeních a seminářích pro učitele 

zemědělských předmětů. Uspořádali jsme kurz odborné způsobilosti prvého stupně pro 

nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Jednalo se o kurz určený pro traktoristy 

zemědělských podniků, který absolvovalo v měsíci únoru 45 účastníků ze tří okresů 

Plzeňského kraje. Byli jsme prvním akreditovaným střediskem Ministerstva zemědělství  
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v PK, kde se kurz uskutečnil. Další tři proběhly v měsíci březnu a celkově bylo proškoleno 

kolem 200 zemědělců. Zde jsme spolupracovali s KHS Plzeň. 

Spolupracujeme se školním statkem v Horšově s.r.o., kde již druhým rokem funguje 

vzdělávací centrum pro obor kuchař – číšník a ekonomika - podnikání a také opravářské dílny 

našich zemědělských oborů. Dne 19. června 2013 byl za přítomnosti vzácných hostů, radního 

Plzeňského kraje pro oblast školství pana Jiřího Stručka a radní Plzeňského kraje pro oblast 

investic a majetku JUDr. Zdeňky Liškové, slavnostně otevřen náš hospodářský dvůr  

v Horšově. 

Spolupracujeme také s podnikem PeHToo, a.s. Horšovský Týn. 

Pracovníci tohoto podniku jsou přímo zapojeni do našeho projektu EU (OP VK). Podílejí se 

na řízení praxí žáků a vypracování odborných prací.  

V rámci odborných praxí žáků téměř všech oborů školy spolupracujeme s 20 podniky, 

převážně v okrese Domažlice. Vedoucí pracovníci některých těchto podniků se účastní jako 

členové komisí závěrečných i maturitních zkoušek. 

S transfuzní stanicí Klatovské nemocnice byl uspořádán již v pořadí patnáctý odběr krve. O 

odběr projevilo zájem velké množství studentů, skutečných dárců bylo 48. Mezi nimi byli 

převážně prvodárci. V prosinci se žáci oboru kuchař - číšník zúčastnili prodeje vánočního 

zboží na Krajském úřadu v Plzni. Naši žáci přivezli nádherné perníkové chaloupky a 40 

kilogramů vánočního cukroví. Dále nabízeli teplé palačinky s čokoládou, karamelem, sypané 

oříšky. O vše byl ze strany návštěvníků také velký zájem. 

Dne 18. ledna se na naší škole uskutečnila zajímavá beseda s významnými českými ba  

i světovými arbitry na fotbalové scéně, s paní Dagmar Damkovou a Pavlem Královcem.  

Paní Damková v současnosti zastává funkci předsedkyně komise rozhodčích ve FAČR a 

současně je členkou komise rozhodčích UEFA a pan Královec patří bezesporu k jedněm  

z nejlepších fotbalových rozhodčích u nás a zároveň je zařazen na listině rozhodčích Ligy 

mistrů. 

Naše škola se společně s německou Staatliches Berufliches Schulzentrum Regensburger Land 

zapojila do mezinárodního příhraničního gastronomického projektu, který spolupořádá KÚ 

Plzeňského kraje. 

Cílem projektu je zvýšení kompetencí žáků českých a německých středních škol 

gastronomických oborů ve velmi rychle se rozvíjející oblasti moderních stravovacích trendů a 

sdílení zkušeností ve jmenované oblasti. První akcí byla návštěva naší školy ve střední 

partnerské škole v Regensburgu, která proběhla dne 4. února 2013. Na schůzce se nejprve 

projednával program a termíny exkurzí a pak naše zástupce provedl školou pan ředitel Felix 

Jung. 

Dne 5. února 2013 navštívili naši školu dva poslanci Parlamentu České republiky JUDr. Jiří 

Pospíšil, místopředseda organizačního výboru Poslanecké sněmovny PČR, a Ing. Jiří Papež, 

místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR.  Oba dva se v rámci 

poslaneckého dne v Plzeňském regionu přijeli seznámit s principem a organizací našich praxí 

a odborného výcviku, kde žáci pod vedením svých učitelů vedou samostatně " výrobní" 

studentské firmy a přispívají tak ke zkvalitnění výuky. 

Velice dobrou spolupráci máme s MÚ Horšovský Týn. Škola se podílí na drobných 

stavebních projektech města (projektování i samotné stavební práce), město nám pomáhá při 

zvelebování našich odloučených pracovišť (Nádražní ulice) nebo při slavnostních předáváních 

vysvědčení na Státním zámku v Horšovském Týně. V tomto roce jsme se podíleli na projektu 

rekonstrukce památkově chráněné zdi u kapucínského kláštera v Horšovském Týně. 
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14. Závěr 
 

Cíle definované hlavními úkoly SOŠ a SOU Horšovský Týn byly splněny.  

Jedná se především o dobré výsledky v celostátní maturitní zkoušce, kde celá škola dosáhla 

lepšího výsledku, než je republikový průměr odborných škol a učilišť. V oblasti údržby, oprav 

a nových investic se škola po celý rok snažila vylepšovat stávající prostory i stavět nové. 

Nejvýraznější akcí v tomto období byla stavba Malého hospodářského dvora v Horšově 

v hodnotě 4 mil. Kč, na které se podíleli převážně žáci oboru zedník, stavebnictví, 

agropodnikání a také opraváři zemědělských strojů. Také došlo k  rekonstrukci nových 

prostor pro ředitelství a ekonomický úsek, který jsme opět stavěli s našimi žáky oboru zedník. 

Byla provedena generální oprava 2. patra internátu. Nadstandardní aktivity proběhly v oblasti 

dalšího vzdělávání, kde se nám v průběhu roku podařilo uskutečnit několik vzdělávacích akcí 

týkajících se především profesního průkazu řidičů, sváření, ECDL počítačového kurzu a 

školení zemědělců v oblasti zacházení s chemickými přípravky.  

V oblasti vzdělávání jsme již počtvrté uskutečnili soutěže praktických dovedností u všech 

oborů vzdělání (zakončených maturitní zkouškou i výučním listem).  

Elektronickou třídní knihu jsme jako jedni z prvních v kraji doplnili o učivo – tematické celky 

ŠVP. 

Škola je členem Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR, členem Hospodářské a Agrární komory a má dohodu s Institutem 

silniční dopravy. Spolupracuje se Zemědělskou školou v Chamu a Střední odbornou školou 

v Regensburgu. Navázali jsme spolupráci s odborem školství na Krétě v Řecku. 

Škola se celý školní rok 2012/2013 opět snažila naplnit svoji koncepci „ŠKOLY PRO 

PRAKTICKÝ ŽIVOT“.  
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