Historie školy
Školní rok 2014 - 2015
 V rámci evaluace výsledků vzdělávání – masivní ověření kriteriálních testů pro všechny
obory, které byly vytvořeny jako nástroj zvýšení objektivity hodnocení výsledků
vzdělávání a zpětná vazba úrovně dosažení vzdělávacích cílů stanovených ŠVP, jejich
vyhodnocení a úprava v předmětových komisích.
 Od ledna 2015 přijat asistent pedagoga, který se spolu s výchovným poradcem a
metodiky prevence podílí na řešení a prevenci sociálně nežádoucích jevů mezi žáky.
 Byly vypracovány dva nové školní vzdělávací programy - RVP- Stravovací a ubytovací
služby- ŠVP- Číšnické a kuchařské práce, RVP – Zednické práce- ŠVP Zednické a
obkladačské práce.
 Ředitel školy PaedDr. Libor Mojžíš byl u příležitosti Dne učitelů vyznamenán Medailí
MŠMT ČR, kterou převzal z rukou ministra školství dne 27. 3. 2015 v Senátu
Parlamentu ČR. V tiskové zprávě bylo uvedeno:
„ Doktor Libor Mojžíš se dlouhodobě zaměřuje na oblast výchovy a vzdělávání
hendikepované mládeže a usiluje o zlepšení podmínek pro její vzdělávání. Je autorem
a spolutvůrcem řady učebnic, podílí se na celostátních projektech ESF, participuje na
přípravě pedagogických pracovníků. Mnoho let organizoval volnočasové aktivity pro
děti. V letošním roce si připomeneme 25 let působení ve funkci ředitele speciální
střední školy.“.
 Dokončeny aktivity v Projektu UNIV 3.
 Zřizovatel školy Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci 1. ročníku oceňování
firem (sociálních partnerů škol) udělil ocenění za příkladnou spolupráci s naší školou
sociálnímu partnerovi – Baumaxu.

Školní rok 2013 - 2014


Úspěšné ukončení čtyř projektů:
˗

Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce

˗

Peníze středním školám

˗

UNIV 2 KRAJE

˗

Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací

Žáci absolvovali specializační praxe napříč obory vzdělávání, které škola nabízí a
vznikla řada digitálních učebních materiálů pro výuku všeobecně vzdělávacích i
odborných předmětů.


Plné dovybavení moderní výukovou technikou a názornými pomůckami.
specializovaných učeben (pro stavební obory pro ekologickou výchovu).

•

Spolupráce s Policií ČR – cyklus besed pro žáky – prevence sociálněpatologických jevů, zvyšování právního vědomí žáků.

•

Závěrečné zkoušky proběhly dle pilotně ověřovaného projektu NZZ 2.

•

Provedena komplexní rekonstrukce střechy objektu „C“ školní budovy.

Školní rok 2012 - 2013
 V únoru 2013 byla Českou školní inspekcí provedena komplexní inspekční kontrola.
Ve všech sledovaných oblastech byla škola hodnocena jako velmi kvalitní, mnohé
aktivity školy byly označeny jako příklady dobré praxe.
 Škola pokračovala v realizaci řady grantů
˗ Projekt UNIV 2, UNIV 3
˗ Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti dílčích kvalifikací
˗ Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
˗ Zlepšování podmínek pro vzdělávání na OU – projekt Peníze SŠ (šablony)
˗ Bezpečná škola (finanční příspěvek Královéhradeckého kraje)
˗ Za českou minulostí (Litoměřice, památník Terezín, Říp - finanční příspěvek
Magistrátu města HK)
˗ Divadelní představení (Klub diváka - finanční příspěvek Magistrátu města HK)


Poprvé složilo osm absolventů profesních kvalifikací závěrečnou zkoušku v oboru
Stravovací a ubytovací služby a získali tak střední vzdělání s výučním listem.



27. 11. 2012 bylo slavnostně otevřeno nově vybudované kuchyňské studio, které
bylo následně využito k uspořádání kuchařské soutěže žáků Odborných učilišť.



Dokončena etapa zavádění školních vzdělávacích programů u třetích ročníků
všech oborů vzdělání.

Školní rok 2011 - 2012



Úspěšně ukončen druhý ročník zavádění školních vzdělávacích programů u všech
oborů vzděláván.



Poprvé se škola připojila k jednotnému zadání závěrečných zkoušek u všech oborů
vzdělání s výjimkou oboru Práce ve stravování a písemné a praktické zkoušky oboru
Zámečnické práce ve stavebnictví.



Škola úspěšně ukončila projekt na podporu environmentálního vzdělávání
podporovaný ESF.



Ukončen projekt UNIV 2 zaměřený na vzdělávání dospělých, podpora a realizace
dílčích kvalifikací.



Realizovány projekty podporované z grantu Magistrátu města Hradec Královépamátník bitvy 1866 na Chlumu, Krajem K. H. Máchy (Litoměřice, památník Terezín,
Říp), Za českou minulostí – památník Lidice.



Navázána spolupráce s OU internátným Viliama Gaňu z Bánské Bystrice.



Naši žáci úspěšně reprezentovali školu v celostátních sportovních soutěžích ve
sportovním klubu Integra v rámci činnosti Českého svazu mentálně postižených
sportovců (1. místo MČR v malé kopané, 2. a 3. místo MČR v tenise).

Školní rok 2010 - 2011
 Zahájení vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v prvních ročnících všech
oborů vzdělávání (poprvé vyučovány nově koncipované předměty Úvod do studia,
Estetická výchova, Zdravotní výchova, Ekologická výchova).
• Úspěch žákyně 2. ročníku oboru pekařské práce Veroniky Keprtové- 1. místo v
celostátní soutěži žáků odborných učilišť „Voňavé pečení“ konané 11.5.2011
• Mgr. V. Benešová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a Mgr. M.
Talavašková, učitelka odborných předmětů byly členkami týmu MŠMT, NUOV a
podílely se na přípravě jednotného zadání státních závěrečných zkoušek pro obory
kategorie E.

• Tým učitelů v čele s ředitelem školy PaedDr. L. Mojžíšem pokračoval v projektu UNIV
2 KRAJE – vzdělávací programy pro dílčí kvalifikace – Úklidové práce v ubytovacích
zařízeních (4 úspěšní absolventi).
• Ve spolupráci s Ústavem primární a preprimární edukace Univerzity Hradec Králové
byl realizován kurz pro pracovníky v sociálních službách pro seniory v rámci grantu
Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
Královéhradeckém kraji, který úspěšně absolvovalo 8 žáků oboru Pečovatelské práce.
• Schváleny 2 projekty v rámci výzvy Královéhradeckého kraje - Výzva č. 1 pro GP –
oblast podpory 1.1., OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
˗ Zlepšování podmínek pro výuku oborů Tesařské práce a Zednické práce
˗ Tvorba a realizace environmentálních programů pro žáky Odborného učiliště
Hradec Králové

Školní rok 2009 - 2010


Byly dokončeny školní vzdělávací programy pro všechny obory vzdělání, které
odborné učiliště nabízí.



Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové se škola zapojila do projektu „
Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
Královéhradeckém kraji“. V rámci tohoto projektu 16 žáků oboru pečovatelské práce
úspěšně absolvovalo kurz pro pracovníky v sociálních službách pro seniory.



Škola získala finanční podporu Magistrátu města Hradec Králové v rámci
vyhlašovaných grantů a realizovala dvě akce- „Plavecký výcvik pro zdravotně
postižené žáky“, „Za památkami města Prahy“.



Škola vyslala do 5. ročníku celostátní soutěže pekařských dovedností žáků
odborných učilišť žáka Františka Víta, který obhájil pod vedením učitelky odborného
výcviku Mgr. Ilony Kociánové opět 1. místo.



Tým 12. učitelů v čele s ředitelem školy Dr. Liborem Mojžíšem se zapojil do grantu“
UNIV 2- KRAJE“ - celoživotní učení a přípravy tří modulů vzdělávání k získání dílčích
kvalifikací.



Naši žáci zaznamenali velké sportovní úspěchy v rámci klubu INTEGRA ČSMPS. Na
mistrovství Evropy v cyklistice obsadila 1. místo naše žákyně oboru cukrářské práce

Žaneta Mazurková. Na mistrovství České republiky v tenise se na 1. místě umístil
žák oboru pekařské práce Ondřej Sedliský.

Školní rok 2008 - 2009


Prezentační akce školy - Zimní den otevřených dveří, který se konal 15. ledna 2009.



Byly zahájeny práce na tvorbě školních vzdělávacích programů podle již schválených
RVP (rámcových vzdělávacích plánů).



Škola získala grant a za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové
realizovala tři akce- „Plavecký výcvik zdravotně postižených dětí“. „KRNAPem až na
Černou horu“. „K prameni Bílého Labe“.



Škola je zapojena do projektu M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy) a získala Certifikát 1. stupně ekologické výchovy. Učitelé se v
rámci programu environmentálního vzdělávání zúčastnili zájezdu do Krušných hor.



4. ročníku celostátní pekařské soutěže žáků odborných učilišť „Voňavé pečení“ v
Brně se zúčastnil žák naší školy Roman Kohout, který se umístil na 1. místě.



Byla vybudována druhá počítačová učebna a zakoupeny nové softwarové licence do
všech počítačů.



Provedena výměna výtahu.

Školní rok 2007 - 2008


Nejdůležitější událostí roku byla inspekční činnost České školní inspekce. V prosinci
osmičlenný tým České školní inspekce provedl kontrolu zaměřenou na hodnocení
personálních, materiálních a finančních předpokladů školy ve vztahu k potřebám
účinnosti podpory rozvoje osobnosti žáků a podle podmínek zápisu do školského
rejstříku. Závěry ve sledovaných oblastech - činnosti školy byly hodnoceny jako
nadprůměrné.



Škola spolupracovala s NUOV (Národní ústav odborného vzdělávání) Praha. Řada
našich učitelů se zúčastnila seminářů zaměřených na kurikulární reformu a postup
při tvorbě rámcových vzdělávacích plánů potravinářských oborů, šití oděvů a šití
prádla, pečovatelských prací. Učitelé matematiky se podíleli na tvorbě příručky pro
učitele odborných učilišť Finanční gramotnost.



Byly získány finanční prostředky z grantů vyhlašovaných Magistrátem města Hradec
Králové a realizovány akce-„ Plavecký výcvik pro žáky se zdravotním postižením“,
„Hledání pokladu na Stříbrném rybníku“.



Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblast EVVO byly věnovány zájezdy
pracovníků školy do Národního parku Julské Alpy ve Slovinsku a Holandska.



Žák naší školy Lukáš Dymák se zúčastnil 3. ročníku celostátní pekařské soutěže
odborných učilišť „Pekařova fantazie“, která se konala v Praze v prostorách firmy
United Bakeries a stal se jejím vítězem. O celé akci byl publikován článek v časopise
Cukrář, který připravila učitelka odborných předmětů Mgr. Hana Rozsypalová.



V tomto školním roce byla ukončena doplňková činnost školy – pořádání letních
táborů na základně Nesytá.

Školní rok 2006 - 2007


Proběhl "Podzimní den otevřených dveří" k 25. výročí založení školy.



Stali jsme se Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.



Byli jsme pořadateli soutěže žáků oboru kuchařské práce Královéhradeckého a
Pardubického kraje u příležitosti celostátní akce GASTRO Hradec Králové. V obou
kategoriích (příprava studené kuchyně a příprava zadaného menu) naši žáci obsadili
1. místo.



Bylo vybudováno informační centrum ve školní knihovně.

Školní rok 2005 - 2006


Dochází ke změně názvu školy na Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu
1212.



Byla zřízena nová dílna pro učební obor cukrářské práce.



Učitelka odborného výcviku naší školy paní Miluše Hemžská byla u příležitosti Dne
učitelů oceněna ministryní školství za své dlouholeté vynikající výsledky pedagogické
práce.



Naše škola byla organizátorem celostátní soutěže žáků pekařských oborů ze čtyř
odborných učilišť České republiky, garantem soutěže byla učitelka odborných
předmětů Mgr. Hana Rozsypalová. Na prvním místě se umístil Lukáš Kubeník, žák
druhého ročníku oboru pekařské práce naší školy.



Bylo zřízeno 3. středisko praktického vyučování pro učební obory šití oděvů,
prodavačské práce, práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních provozní a
pečovatelské práce. Vedoucí byla jmenována Mgr. Carmen Simonová.

Školní rok 2004 - 2005


Naše žákyně Martina Čeřovská získala 2. místo v celostátní profesní soutěži
odborných učilišť v oboru pekařské práce.



Naší škole bylo v oblasti realizace komplexní ekologické výchovy uděleno osvědčení
M.R.K.E.V., potvrzené ministryní školství v rámci státního programu EVVO.



V tomto školním roce byly provedeny dvě inspekce s velmi dobrými výsledky. Závěry
inspekce: personální podmínky - velmi dobré, oblast materiálně technických
podmínek vzdělávací a výchovné činnosti - vynikající, průběh a výsledky vzdělávání velmi dobré. Velmi nás těší konstatování uváděné ve zprávě ČŠI, že od poslední
inspekce v lednu 2000 došlo k výraznému kvalitativnímu zlepšení a to ve všech
sledovaných oblastech.

Školní rok 2003 - 2004


Pro potřeby praktického vyučování stavebních oborů byly upraveny a vybaveny nově
pronajaté dílenské prostory ve Skladištní oblasti v Hradci Králové.



Provedena výsadba zeleně a konečná úprava atria školy.



Naši učitelé odborných předmětů paní Ludmila Kvasničková, Mgr. Hana
Rozsypalová, Edith Filgasová, Pavla Hegerová, Bohumila Macurová a Bc. Mirko
Simon připravili nové učební texty pro výuku odborných předmětů, které doposud
pro náš typ školy nebyly vydány.



Naše škola zahájila třídění odpadu v budově školy.



Naše škola iniciovala a organizovala soutěž v praktických dovednostech žáků třetích
ročníků oboru zednické práce Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Školní rok 2002 - 2003


Nově pronajaté dílenské prostory ve Skladištní oblasti v Hradci Králové byly
upraveny a vybaveny pro potřeby praktického vyučování stavebních oborů.



Zřízen nový učební obor prodavačské práce.



Zájezd žáků do Chorvatska.



Našim učitelům paní Evě Dvořákové, Daniele Karnasové, Pavle Hegerové, Bohumile
Macurové a řediteli PaedDr. Liboru Mojžíšovi byly vydány učebnice.

Školní rok 2001 - 2002


Ukončeno zateplování budovy a výměna oken.



Přebudovány šatny pro žáky.



Dokončeno venkovní hřiště.



V rámci projektu MŠMT "Internet do škol" zřízena počítačová učebna.



Dokončen česko - dánský projekt: vydán sborník statí o profesní přípravě lidí se
speciál. potřebami.

Školní rok 1999 - 2000


Nástup zástupkyně ředitele PaedDr. Zity Horákové (dříve pracovnice VŠP HK katedra
ped. a psychologie).



Zřízeno studijní oddělení a učitelský klub.



Vystavěna nová budova ZvŠ v Hradci Králové a její propojení s naší budovou,
postavena druhá tělocvična a venkovní hřiště.



Částečně ukončena rekonstrukce školy (WC v celé budově).



Zprovozněna dílna prádelen a dílen údržbářů.



Zahájen projekt česko-dánské spolupráce.



Návštěva dánských učitelů speciálních škol u nás.



Žáci se zúčastnili mistrovství světa MPS ve stolním tenisu v Portugalsku, na
mistrovství světa MPS v plavání v Liberci a na mistrovství Evropy MPS v plavání v
Anglii.

Školní rok 1998 - 1999


Zřízeno Učiliště, žáci optimalizací převedeni ze SOU polytechnického, Hradební,
Hradec Králové.



Byly převedeny tyto učební obory:
˗ strojní výroba
˗ chemická výroba
˗ výroba konfekce
˗ výroba kožené galanterie



Zahájení rekonstrukce školy.



Vybudována třetí dílna pro obor Výroba konfekce a práce ve zdravotnictví.



Uspořádán další ročník soutěže "Boj proti drogám".



Pořadatelství celostátního přeboru ve stolním tenisu a v košíkové.

Školní rok 1997 - 1998


Skončil učební obor strojírenská výroba - formířské práce.



Pořádána školní soutěž "Boj proti drogám".



Zájezd žáků do Řecka.

Školní rok 1996 - 1997


Praktická rodinná škola převedena do kompetence ZvŠ.



Zřízeny nové učební obory:
˗ stavební výroba
˗ pečovatelské práce
˗ cukrářské práce



Zrekonstruování cvičné kuchyně.



Zřízen bufet.



Zřízena pekařská dílna.



Letní sportovní turistický kurz organizován poprvé na Nesytě u Dvora Králové nad
Labem.



Účast na mistrovství MPS ČR v lyžování - M. Burešová získala nominaci na MS ve
Švédsku.

Školní rok 1994 - 1995


Otevřena Praktická rodinná škola - odloučené pracoviště (ve ZvŠ na Hradě).



Agenda žáků převedena do počítačové evidence.



Byly vypracovány nové osnovy pro 8 oborů.



Zřízena druhá dílna pro švadleny.



Zřízeny dílny a sušárny pro obor práce v čistírnách.



Nainstalování elektronického zabezpečení budovy.



Schválen stavební záměr na výstavbu Areálu speciálních škol.



Na meziučilištních soutěžích odborných dovedností získali:
˗ zdravotníci 2. místo
˗ zámečníci 2. místo
˗ švadleny 1. místo
˗ kuchaři 2. místo



1. módní přehlídka oboru švadlena.



V rámci hospodářské činnosti začalo organizování letních dětských táborů na
rekreační základně Nesytá.



Zúčastnili jsme se 2. paralympiády ve stolním tenisu.



Na mistrovství světa MPS v plavání na Maltě M. Závorka získal 6. místo.

Školní rok 1993 - 1994


Zřízeny nové učební obory:
˗ pekařské práce
˗ práce v čistírnách a prádelnách



Zřízeno místo sekretářky ředitele a správce didaktické techniky.



Poprvé pořádán "Den otevřených dveří".



1. paralympiáda ve stolním tenisu - jsme pořadateli.

Školní rok 1992 - 1993


Zrušeno detašované pracoviště v Turnově.



Ukončeny učební obory sklářská výroba, pečivářské práce.



Zahájena příprava žáků v učebním oboru šití oděvů.



Nastupuje Doc. Danuše Heřmanská, psycholožka.



Zřízena posilovna.



V celostátní soutěži slévárenského dorostu se žáci umisťují na 2. místě.



Účast na Paralympiádě ČR v plavání v Liberci.

Školní rok 1991 - 1992


Zahájena příprava žáků v učebních oborech:
˗ stavební výroba se zaměřením na stavební zámečnictví
˗ stavební výroba se zaměřením na stavební tesařství



Letní sportovně turistické kursy se začínají konat v LDT Gumokovu v Potštejně.

Školní rok 1989 - 1990


1. března 1990 byl PaedDr. Libor Mojžíš jmenován novým ředitelem ZvOU Hradec
Králové (dříve pracovník Pedagogické fakulty v Hradci Králové, katedry pedagogiky
a psychologie).



Do funkce zástupkyně ředitele nastupuje Mgr. Vítězslava Benešová (dříve učitelka
ZvOU Hradec Králové).



Tělocvična uvedena do provozu.



Na celostátní soutěži slévárenského dorostu obsadilo naše družstvo 3. místo.



Účastnili jsme se krajského kola sportovních her mentálně postižených sportovců.

Školní rok 1988 – 1989


Dokončen interiér - vitríny, obložení, osvětlení v přízemí budovy, který je využíván k
výstavním účelům.



Účast na krajském kole sportovních her ZvOU Chroustovice, Hořice v Podkrkonoší a
Hronov, žáci reprezentují v krajském družstvu kopané na národním kole ve
Frýdlantě v Čechách a získávají I. místo.

Školní rok 1987 - 1988


Žáci SPV OSP Hradec Králové a Stavebního podniku Pardubice provedli stavební
úpravy v prostorách učiliště, které takto získalo další dvě učebny a dva kabinety.



Jan Víšek, žák III. ročníku oboru zedník získává zlatý odznak "Nejlepší žák rezortu
stavebnictví ČSR".

Školní rok 1986 - 1987


Zahájena příprava žáků v učebním oboru:
˗



potravinářská výroba se zaměřením na výrobu trvanlivého pečiva

V září se v ZvOU uskutečnil seminář UNESCO "Práce pedagoga s mentálně
postiženými dětmi" Účastníci ze šestnácti zemí navštívili hodiny teoretického i
praktického vyučování.

Školní rok 1985 - 1986


Zřízeno odloučené pracoviště v SOU v Turnově pod vedením vedoucího učitele Ing.
Eduarda Brabence.



Zahájena příprava žáků v učebním oboru:
˗ sklářská výroba se zaměřením na výrobu strojně broušených výrobků



Do funkce zástupce ředitele nastupuje Mgr. Jaromír Kubový (dříve ředitel Státní
vědecké knihovny v Hradci Králové).



Žáci oboru formíř, zedník a kuchař úspěšně reprezentují školu v soutěžích
odborných dovedností.



V ZvOU se uskutečňuje celokrajský aktiv pracovníků OPS a OPPP k problematice
spec. školství.

Školní rok 1984 - 1985


První žáci oboru zedník získali zlaté a stříbrné odznaky "Nejlepší učeň rezortu
ministerstva stavebnictví ČSR".



Žáci III. ročníků oborů formíř a zedník se poprvé zúčastnili soutěží v odborných
dovednostech žáků (formíři v celostátní soutěži, zedníci v krajské soutěži).

Školní rok 1983 - 1984


Vybavení dílny pro práce v oboru zdravotnictví a sociální služby.



Dobudována dílna šití.



Zahájeno budování dílny vaření.



Zahájena výstavba tělocvičny.

Školní rok 1982 - 1983




Zahájena příprava žáků v učebních oborech:
˗

strojírenská výroba se zaměřením na strojní formování

˗

zdravotnictví se zaměřením na práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Do funkce zástupkyně ředitele nastoupila Mgr. Miluše Fejfarová (dříve učitelka ZŠ
Zálabí).

Školní rok 1981 - 1982


12. srpna 1981 rozhodnutím rady Východočeského KNV bylo zřízeno Zvláštní
odborné učiliště Hradec Králové.



Teoretická výuka byla zahájena v budovách v ulici 17. listopadu 1212 a na Kavčím
plácku.





Zahájena příprava žáků v učebních oborech:
˗

stavební výroba se zaměřením na zednické práce

˗

obchodní provoz se zaměřením na přípravu jídel

˗

výroba konfekce - šička

Ředitelem ZvOU Hradec Králové jmenován pan Vojtěch Kroulík (dříve pracovník
Krajského pedagogického ústavu v Hradci Králové).

