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Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2008/2009 

 
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 listopadu 2008. V prosinci téhož roku proběhla ustavující schůzka, na které 
byl zvolen předseda a schválen jednací řád. Ve  školním roce 2008/09 proběhla dvě  jednání. 
Činnost rady se převážně zaměřila na pomoc při stavebních akcích školy a tvorbě 
autoevaluačních nástrojů pro jednotlivé činnosti školy. 
 
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 
 

435 397 38 37,9 31 31,19 
 
Střední odborná škola 406 357 49 43,2 37 30,81 

Domov mládeže 
 

100 lůžek 60 60 6 7,08 4 4 

Školní jídelna 
 

750 jídel 651 564 6 6 --- --- 

Doplňková činnost stravování  306 --- 3 3,64 --- --- 
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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. 
2008 

k 30.6. 
2009 

k 30.9. 
2008 

k 30.6. 
2009 

36-41-M/001 Pozemní stavitelství 81 80 81 80 4 20,1 

41-41-M/001 Agropodnikání 82 81 82 81 4 20,4 

64-42-M/036 Management obchodu 110 110 110 110 4 27,5 

23-68-H/001 Automechanik 70 68 70 68 3 23,0 

36-67-H/001 Zedník 53 50 53 50 3 17,2 

41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 89 89 89 89 3 29,7 

65-52-H/001 Kuchař 71 64 71 64 3 22,5 

78-42-M/001 Technické lyceum 84 82 84 82 4 20,8 

64-41-L/524 Podnikání  144 128 114 108 5 27,4 

celkem  784 752 754 732 33 --- 
 
 

3. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2009) 
  

Počet pracovníků celkem 
fyzický/přepočtený 

Z toho počet ped.  prac. 
fyzický/přepoč. 

Počet pedag. prac. se vzděláním 
VŠ / SŠ 

99/94,186 72/66,03 45/27 
 
 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení  
 
Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách studia   
(stav k 1.9.2008) 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 
(uchazečů) 
přijatých 
celkem 

k 1. 9.2008 

  
 

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 75 6 77 0 1 
Střední odborné učiliště 223 30 184 14 1 

celkem 298 36 261 14 2 
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Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v denním    
studiu   /   v ostatních formách studia , včetně nástavbového studia 
 

 
 

Kód  a název oboru 
 

Počet žáků 
přihlášených 

celkem 

 
Počet žáků 
přijatých 
celkem 

k 
1. 9. 2008 

 
 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

 
 
 
 

Počet 
tříd 

      
       *   

 
z toho 

víceobor. 
třídy 

 
1.kolo 
př. říz. 

další 
kola 

př. říz 
36-41-M/001 Pozemní stavitelství 13 2 13 0 1 - 

41-41-M/001 Agropodnikání 17 1 18 0 1 - 

64-42-M/036 Management obchodu 27 3 29 0 1 - 

78-42-M/001 Technické lyceum 18 0 17 0 1 - 

23-68-H/001 Automechanik 32 0 29 0 1 - 

36-67-H/001 Zedník 14 2 15 0 1 - 
41-55-H/003 Opravář zemědělských 
strojů 

 
36 

 
0 

 
33 

 
3 

 
1 

 
- 

65-52-H/001 Kuchař 18 10 27 0 1 - 

64-41-L/524 Podnikání denní 61 5 52 0 2 - 
64-41-L/524 Podnikání dálkové 62 13 28 11 1 - 
celkem 298 36 261 14 11 - 
*  víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 

 
 
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 30.6.2009) 353    --------- 

Prospěli s vyznamenáním 18 5 

Prospěli 311 88 

Neprospěli   (k 31.8.2009) 24 7 

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

Neklasifikováni  (k 30.6. 2008 ) 32 9 

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 0 0 

Povoleno opakování ročníku 16 5 

   
Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  
  

Počet žáků 
 

  
  

% 
  

Střední odborné učiliště ---------------------- --------- 
Žáci celkem    (k 30.6.2009) 399 ---------- 

Prospěli s vyznamenáním 11 3 

Prospěli 347 87 
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Neprospěli   ( k 31.8.2009) 38 9 

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

Neklasifikováni  (k 30.6. 2009) 63 16 

Zanechali studia na vlastní žádost (žádost zák. zástupce) 3 1 

Povoleno opakování ročníku 21 5 

 
 
 
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/001  Pozemní stavitelství 19 4 15 0 

41-41-M/001  Agropodnikání 20 1 19 0 

78-42-M/001  Technické lyceum 19 7 12 0 

64-42-M/036  Management obchodu 24 2 20 2 

celkem 82 14 66 2 
     

Střední odborné učiliště 
Maturitní  zkouška:      

64-41-L/524 Podnikání 52 12 39 1 

celkem 52 12 39 1 
Závěrečná zkouška:     

65-52-H/001  Kuchař 18 2 16 0 

23-68-H/001  Automechanik 20 5 15 0 

36-67-H/001  Zedník 15 5 10 0 

41-55-H/003  Opravář zemědělských 
strojů 

 
24 

 
6 

 
18 

 
0 

celkem 77 18 59 0 
 
 
 
 
5.3 Přehled o absolventech  
 
 

Absolventi střední školy 
 

 
počet 

s maturitní zkouškou 134 
se závěrečnou zkouškou 77 
celkem 211 
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5.4 Údaje o nezaměstnaných absolventech   (podle statistického zjišťování úřadů práce  
k 30.4.2009) 
       

 
 
 

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 4 4 
64-42-M/036 Management obchodu 2 1 
41-41-M/001 Agropodnikání 3 2 
36-67-H/001 Zedník 2 2 
23-68-H/001 Automechanik 2 0 
65-52-H/001 Kuchař 4 1 
78-42-M/001 Technické lyceum 1 1 
64-41- L/524 Podnikání 5 1 
41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 2 0 
celkem 30 15 
 
 
 
5.5 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2008/2009 (stav k 30.3.2009) 
 

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 12 1. 
S vývojovými  poruchami učení 13 2. 
S vývojovými  poruchami učení 11 3. 
S vývojovými  poruchami učení 1 4. 
 
 
6. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Prevence kriminality a sociálně patologických jevů byla realizována koordinátorem prevence, 
třídními učiteli, učiteli a vychovateli na obou domovech mládeže podle prodiskutovaného a 
v září 2008 schváleného Minimálního preventivního programu SOŠ a SOU Horšovský Týn. 
Následující úkoly vyplývající z dlouhodobého rámcového plánu MPP byly splněny. Jednalo 
se o cíle: 
 

1. vytvářet osobním příkladem podmínky a atmosféru v třídních kolektivech pro osvojení 
si pozitivního sociálního chování a pro rozvoj osobnosti žáků 

2. zaměření výchovy ke zdravému životnímu stylu důsledným vyžadováním dodržování 
školního řádu 

3. důsledné sledování docházky žáků a včasné řešení absencí 
4. zvyšování sociální kompetence a k odmítání všech forem sebedestrukce 
5. cíleným působením výchovných pracovníků zamezovat porušování zákonných norem 
6. spolupráce učitelů se studentskou radou a využití jejích kompetencí 
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7. zajištění spolupráce a jednoty předmětových komisí při realizaci výchovy v odborných 
i všeobecně vzdělávacích  předmětech a na odborném výcviku 

8. spoluprací TU s vychovateli na domovech mládeže předcházet patologickým jevům 
chování žáků 

9. komplexní a jednotné výchovné působení v teoretickém vyučování, na praxi, 
v odborném výcviku, na domově mládeže i v kroužcích mimoškolní výchovy 

10. motivace žáků praktickou přípravou na vybrané povolání, formování profesní hrdosti 
11. vedení žáků k týmové práci a k odpovědnosti za přijatá rozhodnutí 
12. pěstovat u žáků úctu k lidské práci a k hodnotám vytvořenými předchozími 

generacemi  
13. lidským přístupem výchovných pracovníků bojovat proti násilí a šikaně ve třídách a 

žákovských kolektivech 
14. vytvářením estetického pracovního prostředí působit na emoce žáků a potlačovat 

v nich potřeby juvenilního vandalismu 
15. výběrem vhodných akcí Městského kulturního střediska v Horšovském Týně 

potlačovat  projevy rasové nesnášenlivost, xenofobie a intolerance 
16. podněcovat u žáků identifikaci se zdravým způsobem života 
17. potlačovat projevy negativního chování nabídkou alternativních činností 
18. nabídnout žákům alternativy využití volného času podporováním jejich vlastní 

iniciativy 
19. pokračovat v odhalování a prevenci patologických projevů gamblingu 
20. rozvíjet spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci i plnoletými žáky nejen při řešení 

konkrétních výchovných problémů ale i při jejich prevenci 
21. plně umožnit žákům využití práva na informace týkajících se jeho osoby 
22. rozvíjet spolupráci školy s orgány města, s policií ČR, zdravotnickými zařízeními, 

pedagogicko-psychologickou poradnou při výchově žáků a okresním protidrogovým 
koordinátorem 

23. prohlubovat spolupráci s partnery při zajišťování informovanosti žáků 
24. hodnotit se žáky nejen odborné, ale i výchovné přínosy exkurzí 
25. trávit více času mezi žáky ve třídách, vnímat a být otevřen jejich problémům, 

spolupracovat při jejich řešení 
 
Pro dosažení dobrých výsledků byly využity metody besed, adaptačních seminářů pro 
všechny 1. ročníky, kulturních a sportovních akcí, aktualizace učiva, důsledného vyžadování 
povinností žáků, spoluprací se studentskou radou, rodiči, učiteli odborného výcviku, 
Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Domažlice a městem Horšovský 
Týn. 
 
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Název vzdělávací akce 

 
Počet účastníků 

Studium Anglický jazyk pro SŠ 1 
AutoCAD 1 
Seminář výchovných poradců 1 
Právní vědomí 1 
Jak na moderní výuku dějepisu 1 
Referenzramen, Fertigkeiten und neues Lehrwerke 1 
Novinky v systematické biologii 1 
Jak vybírat témata pro sloh 1 
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Komunikační kompetence ve vyučování NEJ na odborné škole 1 
Jak získat grant na zahraniční stáž 2 
Písemná a elektronická komunikace 1 
Junior Achivement 1 
Podněty pro zvládání nevhodného chování žáků 60 
Výroba bezpečných krmiv ve vztahu k legislativě 1 
Dodržování předpisů a směrnic týkajících se zemědělství a ŽP 1 
Aktuální otázky v některých oblastech RV 1 
Zadavatelé a nová maturita 32 
Hodnotitelé maturitních zkoušek 12 
Příprava na metodiky prováděných výpočtů skladů vyhořelého paliva 
jaderných elektráren 

 
1 

Seminář ke státní maturitě 6 
Celkem 127 
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

1. V materiálně technické a ekonomické oblasti se škole podařilo dokončit  celou řadu 
stavebních akcí. Na pracovišti odborného výcviku kuchařů a také v domově mládeže 
v Nádražní 156 bylo provedena oprava jídelny.  V areálu OV Nádražní 76 byla započata 
stavba svářečské školy -   nového střediska OV pro Opraváře zemědělských strojů v hodnotě 
téměř 1,5 mil. Kč. Převážnou část stavebních prací opět prováděli žáci oboru Zedník se svými 
učiteli odborné výchovy. Nové dílny umožní vykonávat výcvik a svářečské zkoušky Opravářů 
zemědělských strojů ve vlastních prostorách.  
Ve škole v Nádražní ulici 43 proběhla druhá etapa výměny elektroinstalace dolní budovy a 
byla provedena rekonstrukce učebny VT a dvou kabinetů. 
Na školním statku v Horšově byla zahájena výstavba vzdělávacího centra v celkové hodnotě 
21 mil. Kč. Zároveň zde byla našimi žáky dokončena rekonstrukce loveckého zámečku 
Anaburg. 
 Množství počítačů na 100 žáků ve škole a jejich připojení k internetu je 25, což je oproti 
průměru srovnatelných škol více než dvojnásobek. Celkový počet počítačů pro žáky je již 200 
a počet dataprojektorů  je 21. Počítač a dataprojektor je již  v každé třídě u všech oborů 
vzdělávání. 

Nové výukové prostředky v podobě interaktivních tabulí umožňují žáky lépe aktivizovat a 
učitelům dávají do rukou moderní zařízení, která jim pomáhají 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. 

 
 

2. Ve výchovně vzdělávací a organizační oblasti jsme uspořádali Den 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 podruhé v MKZ v Domažlicích. Naše škola byla jako vždy velmi dobře 
připravena, protože v každém oboru vzdělání měla na výstavě partnera z řad zaměstnavatelů 
(Plastik Horšovský Týn, Rosenberg Klenčí pod Čechovem, Meclovská zemědělská a.s. a 
další).  
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).  
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Již potřetí 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 
postoupily do okresního i krajského kola. V tomto školním roce vyhrál krajské kolo se svojí 
prací opět žák oboru Agropodnikání a na druhém místě se umístil žák s prací v oboru 
Pozemního stavitelství. 
V tomto školním roce byla dokončena tvorba ŠVP v 8 oborech vzdělávání. Výsledky a závěry 
této náročné činnosti byly vyhodnoceny na společném výjezdním zasedání učitelů ve 
vzdělávacím středisku Hájek u zámku Kozel. 
Velice dobrých výsledků jsme dosáhli v oblasti sportu.  Dárcovství krve se stává jednou 
z tradic naší školy. V měsíci květnu 2009 prováděla Transfúzní stanice Klatovy opět 
odběry krve v budově školy v Littrow ě ulici. Pomoci potřebným se rozhodlo celkem 38 
bezplatných dárců krve z řad zaměstnanců a studentů školy. Za jejich odvahu a 
uvědomělost patří všem dárcům velký dík. 
 
8. 1 Účast žáků v soutěžích 
 

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

 
Umístění 

 
Okresní kolo SŠ poháru v atletice - chlapci 

postup do kraj. 
kola 

 
Středoškolský pohár ve fotbale 

postup do kraj. 
kola 

Krajské kolo SŠ poháru v atletice - chlapci postup do rep. kola 
Středoškolský pohár ve fotbale – kraj. kolo 4. místo 
 
SŠ pohár v přespolním běhu - chlapci 

postup do kraj. 
kola 

Republikové finále CORNY atletiky - chlapci 10. místo 
Krajské kolo SŠ  v přespolním běhu - chlapci  2. místo 
Okresní kolo SŠ poháru v basketbale 3. místo 
Okresní kolo SŠ poháru ve florbale 2. místo 
Školní kolo olympiády v českém jazyce  
FOIST CUP  
SŠ futsalová liga – kraj. kolo 1. místo 
SŠ pohár – volejbal - hoši 2. místo 
SŠ pohár – volejbal - dívky 3. místo 
Olympiáda z německého jazyka – okresní kolo 3. místo 
Turnaj ve stolním tenise – školní akce  
Olympiáda z českého jazyka  - okresní kolo  
Matematický klokan  
Krušovické čepování  1. a 3. místo 
Regionální kolo odborných dovedností žáků 2. a 4. místo 
Regionální kolo soutěže Automechanik junior  
SOČ – školní kolo  
SOČ – okresní kolo  
SOČ – krajské kolo  
Rep. finále o prince výčepních  - Krušovice 7. místo 
Odborné dovednosti  
Škoní fotbalová liga  
Literární shrabování  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 
Ve školním roce 2008/2009 byla v termínu 1. – 8. dubna 2009 provedena kontrola ČŠI 
Plzeňského inspektorátu  
Kontrolní zjišt ění: 
V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů. 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
Vzdělávání probíhá u všech oborů podle  schválených učebních dokumentů, které jsou 
inovovány v souladu se zásadami rozvoje vzdělávací soustavy. 
Příkladné je propojení teoretického a praktického vyučování formou žákovských firem, na 
jejichž chodu se podílí jak žáci oborů vzdělání s maturitní zkouškou, tak oborů vzdělání s 
výučním listem. 
Škola má pro realizaci vzdělávacích programů velmi dobré materiální podmínky a dostatečné 
množství finančních prostředků, které využívá účelně. Při získávání účelových dotací se 
aktivitou školního managementu podařilo úspěšně prosadit a realizovat navrhované projekty. 
Kvalita a četnost využívání prostředků ICT ve výuce je na nadprůměrné úrovni. 
Se žáky se sociálním znevýhodněním a z málo podnětného rodinného prostředí škola citlivě 
pracuje a umožňuje jim rovné příležitosti ke vzdělávání. 
 
 
Stížnosti 
 
Počet stížností 
celkem 

Z toho 
oprávněných částečně neoprávněných postoupených 

0 0 0 0 0 
 
 
 
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 2008 pro nás skončil hospodářským výsledkem: v hlavní činnosti       17 772,04 Kč 
                                                                                      v doplňkové činnosti     462 930,28 Kč 
    
Finanční prostředky na přímé náklady (v Kč)    
    

Finanční prostředky 
Poskytnuté k 
31.12.2008 

Použité k 
31.12.2008 

Vratky 
dotací 
celkem 

Poskytnuté dotace na přímé náklady na vzdělávání 33 950 000 33 950 000 0 
a) Závazné ukazatele: celkem v tom 24 420 000 24 420 000 0 
                            aa) platy 24 289 000 24 289 000 0 
                            ab) OON 131 000 131 000 0 
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné a FKSP 9 014 347 9 014 347 0 
                                        ONIV 515 653 515 653 0 
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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) 

Podpora romských žáků středních 
škol 

 
MŠMT 

 
14 000,-Kč 

 
0,-Kč 

Kluby otevřených dveří pro 
neorganizované děti 

 
PK 

 
35 000,- Kč 

 
11 704,50 Kč 

 
OPVK – Škola pro praktický život 

 
ESF 

 
7 947 024,- Kč 

 
0,- Kč 

 
 
 

 
 
12. Spolupráce s dalšími partnery 
 
Naše škola již tradičně spolupracuje s celou řadou partnerů z řad různých asociací nebo 
zaměstnavatelů. V prvé řadě je potřeba jmenovat Hospodářskou komoru v Domažlicích. Ve 
spolupráci s ní organizujeme již druhým rokem akci „Od vzdělání k zaměstnání“, která 
probíhá v MKZ Domažlice a je určena k náboru žáků devátých tříd základních škol. S Agrární 
komorou v Domažlicích spolupracujeme při zemědělských dnech a vzdělávacích akcích 
v rámci okresu Domažlice. Spolupořádali jsme zemědělskou výstavu skotu v Mrákově a 
zájezd zemědělců na nizozemské farmy. 
Jsme trvalou vzd ělávací základnou Ministerstva zem ědělství a jsme členy 
Asociace vzd ělávacích za řízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem 
v Humpolci. V rámci asociace po řádáme zem ědělské sout ěže, podílíme se na 
školeních a seminá řích pro u čitele zem ědělských p ředmětů. 
Úzce spolupracujeme se školním statkem v Horšově, budujeme zde vzdělávací centrum pro 
většinu našich oborů i zemědělskou veřejnost a spolupořádáme pravidelné jezdecké soutěže 
(červen, září).  Centrum pro odborné vzdělávání na školním statku v Horšově pokračuje další 
etapou výstavby  restaurace a kuchyně pro obor kuchař v hodnotě  21 mil. Kč. 
Multimediální učebna a učebna výpočetní techniky byla také využita ke vzdělávání 
zaměstnanců největšího podniku města, Plastiku a.s. Horšovský Týn. 
S tímto podnikem pokračuje spolupráce při přípravě nových učebních dokumentů oboru 
Technické lyceum (např. předmět Plastikářská chemie dle vzoru EU) . Pracovníci tohoto 
podniku jsou přímo zapojeni do našeho projektu EU (OP VK). Podílejí se na řízení praxí žáků 
a vypracování odborných maturitních prací. Jsou rovněž přítomni při obhajobě této práce před 
maturitní komisí. 
V rámci odborných praxí žáků téměř všech oborů školy spolupracujeme s 23 podniky 
převážně na okrese Domažlice. Vedoucí pracovníci některých těchto podniků se účastní jako 
členové komisí při závěrečných i maturitních zkouškách. 
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. 
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13. Závěr 
Ve školním roce 2008/2009 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 ještě ostatní  sociální partnery, zejména  firmy, kde žáci 

vykonávají praxe. Nadále spolupracovat s hospodářskou komorou 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 je nutné ve školním 
roce 2009/2010 kvalitně pokračovat v plnění projektů OP VK  

• rozšířit soutěže dovedností na všechny studijní i učební obory a i nadále využívat 
obhajoby odborných prací žáků jako přípravu k celostátní maturitní zkoušce  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 5. října 2009    
 
Datum projednání ve školské radě: 8.října 2009 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       Ing. Zdeněk Písařík                           Ing. Václav Švarc 
      předseda školské rady                                                                              ředitel školy 
 


