
 1

Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2009/2010 

 
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 2009/2010 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 
 

430 390 40 39,95 32,7 32,75 
 
Střední odborná škola 382 342 40 41,09 30,5 29,96 

Domov mládeže 
 

100 lůžek 45 45        5 5 3 3 

Školní jídelna 
 

750 jídel 637 541 7 6,5 --- --- 

Doplňková činnost stravování  287 --- 3 2,9 --- --- 
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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. 
2009 

k 30.6. 
2010 

k 30.9. 
2009 

k 30.6. 
2010 

36-47-M/01 Stavebnictví 21 22 21 22 1 21,5 

36-41-M/001 Pozemní stavitelství 54 52 54 52 3 17,66 

41-41-M/01 Agropodnikání 29 27 29 27 1 28 

41-41-M/001 Agropodnikání 55 55 55 55 3 18,33 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 31 31 31 31 1 31 

64-42-M/036 Management obchodu 82 82 82 82 3 27,33 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 25 25 25 25 1 25 

23-68-H/001 Automechanik 44 42 44 42 2 21,5 

36-67-H/01 Zedník 16 15 16 15 1 15,5 

36-67-H/001 Zedník 33 29 33 29 2 15,5 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 30 28 30 28 1 29 

41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 60 57 60 57 2 29,25 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 30 30 30 30 1 30 

65-52-H/001 Kuchař 45 44 45 44 2 22,25 

78-42-M/01 Technické lyceum  9 7 9 7 1 8 

78-42-M/001 Technické lyceum 61 60 61 60 3 20,16 

64-41-L/524 Podnikání  128 112 109 99 5 24,88 

celkem  753 718 734 705 33 --- 
 
 

 
 
 
3. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2010) 
  

Počet pracovníků celkem 
fyzický/přepočtený 

Z toho počet ped.  prac. 
fyzický/přepoč. 

Počet pedag. prac. se vzděláním 
VŠ / SŠ 

95/95,44 66/65,71 43/23 
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4. Údaje o přijímacím řízení  
 
 
Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia / v ostatních formách studia   
(stav k 1.9.2009) 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. 9.2009 

  
 

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 157 23 81 26 0 
Střední odborné učiliště 287 18 148 65 4 

celkem 444 41 229 91 4 
 
 
 
 
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. 2009 

 
 

Počet 
odvolání 

proti 
nepřijetí 

 
 
 
 

Počet 
tříd 

      
       *   

 
z toho 

víceobo
r. třídy 

 
1.kolo 
př. říz. 

další 
kola 

př. říz 
36-47-M/01 Stavebnictví 29 6 18 0 1 - 

41-41-M/01 Agropodnikání 42 1 27 7 1 - 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 71 7 27 19 1 - 

78-42-M/01 Technické lyceum 15 9 9 0 1 - 
23-68-H/01 Mechanik opravář 
motorových vozidel 

 
70 

 
4 

 
21 

 
20 

1 - 

36-67-H/01 Zedník 16 6 13 0 1 - 
41-55-H/01 Opravář zemědělských 
strojů 

 
73 

 
3 

 
28 

 
21 

 
1 

 
- 

65-51-H/01 Kuchař - číšník 40 5 26 7 1 - 

64-41-L/524 Podnikání denní 88 0 60 17 2 - 
64-41-L/524 Podnikání dálkové 0 0 0 0 0 - 
celkem 444 41 229 91 10 - 
*  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 30.6.2010) 336 100 

Prospěli s vyznamenáním 10 2,98 

Prospěli 294 87,5 

Neprospěli   (k 31.8.2010) 32 9,52 

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

Neklasifikováni  (k 30.6. 2009 ) 38 11,31 

Zanechali studia  6 1,79 

Povoleno opakování ročníku 18 5,36 

   
Prospěch žáků celkem  

( včetně závěrečných ročníků ) 

  
  

Počet žáků 
 

  
  

% 
  

Střední odborné učiliště ---------------------- --------- 
Žáci celkem    (k 30.6.2010) 382 100 

Prospěli s vyznamenáním 6 1,57 

Prospěli 348 91,1 

Neprospěli   ( k 31.8.2010) 28 7,33 

Žáci vyloučeni ze studia v průběhu hodnoceného škol. roku 1 0,26 

Neklasifikováni  (k 30.6. 2010) 71 19 

Zanechali studia  38 9,95 

Povoleno opakování ročníku 13 3,40 

 
 
 
 
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 22 8 13 1 

41-41-M/001  Agropodnikání 15 0 11 4 

78-42-M/001  Technické lyceum 28 5 21 2 

64-42-M/036  Management obchodu 28 8 19 1 

celkem 93 21 64 8 
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Střední odborné učiliště 
Maturitní  zkouška:      

64-41-L/524 Podnikání 42 12 27 3 

celkem 42 12 27 3 
Závěrečná zkouška:     

65-52-H/001  Kuchař 21 3 18 0 

23-68-H/001  Automechanik 21 3 18 0 

36-67-H/001  Zedník 16 1 12 3 

41-55-H/003  Opravář zemědělských 
strojů 

 
26 

 
5 

 
20 

 
1 

celkem 84 12 68 4 
 
 
 
 
5.3 Přehled o absolventech  
 
 
 

Absolventi střední školy 
 

 
počet 

s maturitní zkouškou 124 
se závěrečnou zkouškou 80 
celkem 204 
 
 
 
 
5.4 Údaje o nezaměstnaných absolventech   (podle statistického zjišťování úřadů práce  
k 30.4.2010) 
     
   

 
 
 

Kód a název oboru 

 
 

Počet evidovaných 
nezam. absolventů 

 
Počet evid. nezam. 

absolventů, kteří dosud 
nepracovali 

 
36-41-M/001  Pozemní stavitelství 6 6 
64-42-M/036 Management obchodu 6 3 
41-41-M/001 Agropodnikání 5 4 
36-67-H/001 Zedník 6 5 
23-68-H/001 Automechanik 8 2 
65-52-H/001 Kuchař 1 1 
78-42-M/001 Technické lyceum 4 4 
64-41- L/524 Podnikání 8 7 
41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů 3 1 
celkem 47 33 
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5.5 Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2009/2010 (stav k 30.3.2010) 
 

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 24 1. 
S vývojovými  poruchami učení 16 2. 
S vývojovými  poruchami učení 12 3. 
S vývojovými  poruchami učení 2 4. 
 
 
 
6. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Škola spolupracuje v rámci Plzeňského kraje a v místě působení s organizacemi: 

– např. OHES Domažlice – materiály na nástěnky ( protidrogová prevence, zdravý 
životní styl) 

–  Městský úřad Horšovský Týn (péče o okolí školy, spolupráce se sociálním odborem, 
péčí o děti a  mládež, přestupková komise 

–  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - územní pracoviště Horšovský Týn materiály na 
nástěnky ( protidrogová prevence, zdravý životní styl) 

– Okresní protidrogový koordinátor v Domažlicích metodické rady preventistovi, 
propagace a nabídky řešení protidrogové prevence – poradenské dny  

– Pedagogicko-psychologická poradna Domažlice – metodické vedení preventisty, 
besedy se žáky (seznamovací semináře) 

– Jana Hendrychová,  oblastní metodička preventivních aktivit projektu KPZ pro reg. 
Domažlice (metodické rady, porady, besedy se žáky)  

– Český červený kříž Domažlice a Horšovský Týn (dárcovství krve) 
– Policie ČR Domažlice, Preventivně informační skupina Policie ČR Domažlice (besedy 

se žáky před nástupem na letní prázdniny, představení integrovaného záchr. systému)  
– Městská policie Horšovský Týn – řešení chování žáků v okolí školy, beseda o 

bezpečnosti ve městě 
– K-centrum Plzeň; Středisko výchovné péče Domažlice (řešení problémových žáků a 

dotazů žáků v oblasti kriminality a drog) 
– Orgán sociálně právní ochrany dětí Domažlice (záškoláctví) 
– Dětský psychiatr – nemocnice Domažlice (ve spolupráci s PPP Plzeň, prac. Domažlice 

– problémoví žáci ) 
– Člověk v tísni, o. p. s. – workshopy ve škole 

 
 
Škola zpracovává a realizuje projekt grantového projektu Plzeňského kraje v oblasti mládeže 
a sportu s názvem „Chci tě lépe poznat“ zaměřený na zážitkové seznamovací semináře 1. 
ročníků. Semináře mají náplň prevence patologických jevů mládeže (šikana, zneužití 
návykových látek, tolerance). 
 
V rámci ŠMP je velkou pomocí metodikovi prevence vynikající kolektiv učitelů a pochopení 
vedení školy. Všichni třídní učitelé ve svých plánech práce počítají s prevencí sociálně 
patologických jevů mládeže, vedou žáky ke zdravému životnímu stylu, vysvětlují nebezpečí 
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rizikových chování a monitorují jejich výskyt. Metodik prevence pak má usnadněnou práci a 
může se zaměřit na konkrétní případy, eventuelně řešit přání učitelů. Zásadním přínosem je 
také práce Jany Hendrychové,  oblastní metodičky preventivních aktivit projektu KPZ pro 
reg. Domažlice, která jednak aktuálně informuje metodiky prevence, zajišťuje jejich 
spolupráci a výměnu názorů. V případě potřeby osobně pomáhá řešit individuální případy na 
žádost výchovného poradce nebo metodika prevence. Velice dobré zkušenosti máme též 
s ochotou Preventivně informační skupiny Policie ČR Domažlice. 
Nevýhodou systému je nedostatek peněz na realizaci preventivních akcí na komerční bázi. 
Přínosem by byla pomoc při zpracovávání žádostí o projekty, zjednodušení administrativy a 
zrychlení  schvalování. 
 
 
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
Název vzdělávací akce 

 
Počet účastníků 

Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 
Prevence šikany 3 
Jednota matematiků 2 
Vzdělávání nadaných žáků – tvorba IVP 1 
Přípravný kurz pro mez. svářečské technology 1 
Recertifikační kurz instruktorů svařování 1 
Modelovým zpřítomněním proti agresivitě a neklidu 29 
Zadavatel MZ 19 
Hodnotitel ÚZ CJL  6 
Hodnotitel ÚZ NEJ 5 
Hodnotitel ÚZ ANJ 3 
Hodnotitel PZ CJL 5 
Hodnotitel PZ NEJ 5 
Hodnotitel PZ ANJ 3 
Školní maturitní komisař 4 
Vodácký kurz 1 
Holandské farmy 2 
Trvalá zemědělská základna ÚZEI 1 
Wased ECDL 6 
Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality 1 
Celkem 99 
 
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 V materiálně technické a ekonomické oblasti se škole podařilo dokončit  celou řadu 
stavebních akcí. V areálu OV Nádražní 76 byla dokončena a slavnostně otevřena vlastní 
svářečská škola. Stavební část této akce byla financována samotnou školou. Strojní část byla 
výhodně  pořízena odkoupením strojů v končícím SVA Holýšov a část byla financována 
krajským úřadem. Celkové náklady na stavbu jsou 2 025 000,- Kč. Převážnou část stavebních 
prací opět prováděli žáci oboru zedník se svými učiteli OV. Nové dílny umožní vykonávat 
výcvik a svářečské zkoušky opravářů zemědělských strojů ve vlastních prostorách bez 
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dojíždění. Budou zde rovněž probíhat pravidelné svářečské kurzy pro pracovníky firem 
okresu Domažlice. 
Ve škole v Nádražní ulici 43 proběhla druhá etapa výměny elektroinstalace dolní budovy a 
byla provedena rekonstrukce  kabinetů a částečná výměna oken ve třídách. V tělocvičně 
v ulici E. Beneše byly kompletně zrekonstruovány šatny a sprchy v hodnotě 320 000,-Kč 
Na školním statku v Horšově pokračovala výstavba vzdělávacího centra v celkové hodnotě 18 
mil. Kč. Vzdělávací centrum má být dokončeno na jaře 2011. 
 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 230 
a počet dataprojektorů  je 23. Počítač a dataprojektor je již  v každé třídě u všech oborů 
vzdělávání. Škola začala díky tomuto vybavení využívat elektronické třídní knihy. 

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. 

 
 

8.2 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. 
Samotná propagace probíhala již potřetí v MKZ v Domažlicích.  
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 počtvrté 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 krajském kole uspěl Aleš Kuželka se svým projektem "Monolitický rodinný dům ve svahu" 
pod vedením Ing. Josefa Voříška, obsadil 2. místo. 
V tomto školním roce byla dokončena tvorba ŠVP v nástavbovém oboru vzdělávání. Velice 
dobrých výsledků jsme dosáhli v oblasti sportu.  Dárcovství krve se stává jednou z tradic naší 
školy. V měsíci květnu 2010 prováděla Transfúzní stanice Klatovy opět odběry krve v budově 
školy v Littrowě ulici. Pomoci potřebným se rozhodlo celkem 35 bezplatných dárců krve 
z řad zaměstnanců a studentů školy. Za jejich odvahu a uvědomělost patří všem dárcům velký 
dík.  
V červnu 2010 se na louce u Školního statku Horšov uskutečnil ukázkový den integrovaného 
záchranného systému. Začátek června je již tradičně na naší škole ve znamení soutěží 
prokazujících dovednosti a vědomosti nabyté v uplynulém školním roce. Již podruhé tyto 
soutěže probíhají v rámci projektu OPVK Škola pro praktický život spolufinancovaném 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bodové hodnocení 
jednotlivých disciplin je ukazatelem odborného růstu žáků a svědčí o jejich přípravě a píli v 
průběhu školního roku. Dosud si zasoutěžily třídy 1. a 2. Zedník, 1. Agropodnikání a 1., 2. a 
3. Pozemní stavitelství. 
Škola reprezentovala svůj okres také na veletrhu cestovního ruchu v Brně „Regiontour“ za 
což se jí dostalo poděkování od předsednictva Svazku  Domažlicka. 
Vánoční atmosféra dýchala v prosinci z nádvoří naší školy v Littrowě ulici, kde se konal již 
tradiční Vánoční jarmark. Na jeho organizaci se podílela řada vyučujících se svými studenty a 
učitelé odborných předmětů oboru kuchař se svými učni.  
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8. 3 Účast žáků v soutěžích 

 
Druh soutěže-zaměření 

/odborná, sportovní, oblastní, republiková/ 
 

Umístění 
Okresní kolo SŠ poháru v atletice - chlapci 1. 
Okresní kolo SŠ poháru v atletice - dívky 3. 
Krajské kolo SŠ poháru v atletice - chlapci 1. 
SŠ pohár v přespolním běhu  -  okresní kolo 1. 
SŠ pohár v přespolním běhu  -  krajské  kolo 2. 
Republikové finále CORNY atletiky - chlapci 11. 
Volejbal – okresní kolo  1. 
Volejbal  - krajské kolo  4. 
Středoškolská futsalová liga – 1. kola 1. 
Středoškolská futsalová liga – 2. kola 2. 
Sportovní gymnastika – okresní kolo dívky 2. 
Sportovní gymnastika – krajské kolo dívky 3. 
Florbal – okresní kolo 3. 
Basketbal – okresní kolo 2. 
Olympiáda v CJL – školní kolo 3 postupy  
Okresní  kolo olympiády v českém jazyce 7. 
Foist cup  
Olympiáda v NEJ – okres. kolo 3. 
Matematický klokan  
Školní kolo SOČ  
Okresní kolo SOČ 2x 1. místo 
Krajské kolo SOČ 2. 
Odborné dovednosti OZS 4., 5. 
Automechanik Junior 8. 
Soutěže dovedností  
Zámecký rendlík 4. 

 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 
Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena žádná 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 2009 pro nás skončil hospodářským výsledkem: v hlavní činnosti  - 4284,87 Kč      
                                                                                      v doplňkové činnosti + 226 239,30 Kč     
    
Finanční prostředky na přímé náklady (v Kč)    
    

Finanční prostředky 
Poskytnuté k 
31.12.2009 

Použité k 
31.12.2009 

Vratky 
dotací 
celkem 

Poskytnuté dotace na přímé náklady na vzdělávání 33 897 000 33 897 000 0 
a) Závazné ukazatele: celkem v tom    
                            aa) platy 24 353 000 24 353 000 0 
                            ab) OON 145 000 145 000 0 
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné a FKSP 8 586 189 8 586 189 0 
                                        ONIV 812 811 812 811 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) 

Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol 

 
MŠMT 

 
30 600,-Kč 

 
0,-Kč 

Program sociální prevence a prevence 
kriminality ,,Co o mně víš?“ 

 
PK 

 
17 256,- Kč 

 
4 315,-Kč 

 
OP VK – Škola pro praktický život 

 
ESF 

 
7 947 024,- Kč 

 
0,- Kč 

 
 
 
12. Spolupráce s dalšími partnery 
 
Naše škola ve školním roce tradičně spolupracovala s celou řadou partnerů z řad různých 
asociací nebo zaměstnavatelů. V prvé řadě je potřeba jmenovat Hospodářskou komoru v 
Domažlicích. Ve spolupráci s ní jsme organizovali již třetím rokem akci „Od vzdělání k 
zaměstnání“, která proběhla v MKZ Domažlice a byla určena k náboru žáků devátých tříd 
základních škol. 
Naše škola byla ve školním roce 2009/10 zapojena do projektu Krajské hospodářské komory 
„Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů“. Cílem projektu 
byla aktivní motivace žáků ke zvýšení zájmu o studium technických oborů. V rámci tohoto 
projektu byl v naší škole pořádán ukázkový den pro 10 základních škol okresu Domažlice. 
S Agrární komorou v Domažlicích jsme spolupracovali při zemědělských dnech a 
vzdělávacích akcích v rámci okresu Domažlice. 
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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 uzavřeli dohodu o spolupráci s Institutem silni ční dopravy 
ČESMAD Bohemia s.r.o. Praha. 
Škola získala akreditaci Krajského úřadu PK K PROVOZOVÁNÍ VÝUKY a VÝCVIKU v RÁMCI 
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (tzv. profesní průkaz). V rámci této 
akreditace jsme uskutečnili několik pravidelných školení řidičů pro dopravní podniky okresu 
Domažlice.  
V rámci projektu UNIV 2 kraje jsme uspořádali vstupní školení řidičů v rozsahu 140 hodin pro 
30 řidičů skupiny C, C +E. 
Ve spolupráci s ÚP Domažlice jsme uskutečnili kurz pro nezaměstnané na získání řidičského 
oprávnění skupiny T. 
V tomto školním roce jsme ve spolupráci s Českou svářečskou společností ANB a certifikační 
organizací DOM –ZO 13, s.r.o. Praha, získali rovněž certifikát SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY.  
Jsme trvalou vzdělávací základnou Ministerstva zemědělství 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.  
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.  
Spolupracujeme také s podnikem Plastik 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 maturitních prací. Jsou rovněž přítomni při obhajobě této práce před 
maturitní komisí. 
V rámci odborných praxí žáků téměř všech oborů školy spolupracujeme s 20 podniky 
převážně na okrese Domažlice. Vedoucí pracovníci některých těchto podniků se účastní jako 
členové komisí při závěrečných i maturitních zkouškách.  
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. 
 
 
 
13. Závěr 
 
Cíle definované hlavními úkoly SOŠ a SOU Horšovský Týn byly splněny.  
V oblasti údržby a oprav  se škola po celý rok snažila vylepšovat stávající prostory i stavět 
nové. Nejvýraznější akcí v tomto období byla stavba svářečské školy, na které se podíleli  
převážně žáci oboru zedník a pozemní stavitelství. Také došlo k podstatné rekonstrukci 
chodeb a vestibulu v Littrowě ulici a rovněž k generální opravě elektroinstalace v Nádražní 
ulici, včetně rekonstrukce chodeb a kabinetů. Ve sportovní hale se provedla rekonstrukce 
sociálního zařízení a umýváren. Pokročila také výstavba vzdělávacího centra v Horšově, kde 
převážnou část prací vykonávali opět naši žáci stavebních oborů. 
Nadstandardní aktivity proběhly v oblasti dalšího vzdělávání, kde se nám v průběhu roku 
podařilo získat několik certifikátů (profesní průkaz, sváření, ECDL, autorizace dílčích 
kvalifikací - kuchaři). Na základě těchto certifikátů se nám podařilo uspořádat  několik 
školení pro veřejnost i organizace (pravidelné a vstupní školení řidičů C +E, kurz řidičského 
oprávnění T). 
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V oblasti vzdělávání jsme již podruhé uskutečnili soutěže praktických dovedností u všech 
oborů vzdělání (zakončených maturitní zkouškou i výučním listem). U čtyřletých studijních 
oborů jsme opět zařadili do maturitní zkoušky obhajoby odborných prací. V celé škole jsme 
zavedli elektronickou třídní knihu. 
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. 
 
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 2010/2011 kvalitně pokračovat v plnění projektů OP VK - pokračovat v 
soutěžích dovedností ve všech studijních i učebních oborech a i nadále využívat obhajoby 
odborných prací žáků při nové celostátní maturitní zkoušce. Pokračovat a rozšířit další 
vzdělávání dospělých zejména v oblasti dopravy, sváření, gastronomie a počítačové 
gramotnosti. 
Dokončit a zahájit provoz ve vzdělávacím centru v Horšově a zahájit provoz svářečské 
školy. 
V domově mládeže zlepšovat vztah ubytovaných ke sportu a kultuře, zintenzivnit prevenci v 
oblasti kouření a vystupování na veřejnosti.  
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 7. října 2010    
 
Datum projednání ve školské radě: 13. října 2010 
 
 
 
 

 

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


