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Výroční zpráva o činnosti školy
1. Základní údaje o škole
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové je střední škola připravující na
povolání absolventy základních škol praktických a ty absolventy základních škol, u
kterých je z důvodů dlouhodobého selhávání v základním vzdělávání žádoucí a
optimální speciálně pedagogický přístup, vzdělávací podmínky a opatření.
Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
Zvláštní odborné učiliště bylo v Hradci Králové založeno v roce 1981 usnesením
plenárního zasedání Vč KNV ze dne 30. 9. 1981. V roce 1990 získala škola právní
subjektivitu.
Poslední zřizovací listinu vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje pod č.j.
14682/SM/2009 s účinností od 10.9.2009. Poslední zápis změny v údajích vedených
v Rejstříku škol a školských zařízeních s účinností od 1.9.2013 vydalo MŠMT rozhodnutím
ze dne 29.4.2013 pod č.j. 17346/2013. S účinností od 1. 7. 2016 došlo ke změněn názvu školy
na Střední školu peofesní přípravy, Hradec Králové (dodatkem č. 4 ke zřizovací listině
č.j.14682/SM/2009)
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové má právo užívání k budově č.p. 1212,
tělocvičně a venkovním sportovním plochám v ulici 17. listopadu 1212. Žáci se stravují ve
školní jídelně v Hradecké ulici. Ubytování zajišťuje samostatný internát speciálních škol
v Hradci Králové.
Škola stejně jako v předchozích letech realizovala doplňkovou činnost – provozování
školního bufetu. Střední škola profesní přípravy je rovněž autorizovanou osobou pro 16
profesních kvalifikací s akreditací kurzů pro vzdělávání dospělých.
Škola je zapsána do činnosti Sportovního klubu Integra, který je součástí Svazu mentálně
postižených sportovců ČR.
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Adresa pro dálkový přístup: sekretariat@sspphk,

www.sspphk.cz

ID:pxb75tq

Údaje o školské radě:
Ve školním roce 2016/2017 pracovala školská rada v níže uvedeném složení:
Mgr., Bc. Jiří Kopecký - zástupce zřizovatele
Milan Jaroš
- zástupce zřizovatele
PaedDr. Zita Horáková - zástupkyně pracovníků školy
Mgr. Monika Víšková - zástupkyně pracovníků školy, předsedkyně školské rady
Pavel Burian
- zástupce žáků
Dana Lacinová
- zástupkyně žáků
Ve školním roce 2016/2017 zasedala školská rada dvakrát. Na prvním zasedání, které se
konalo 11. října 2016 školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2015/2016.
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Druhé zasedání školské rady se konalo dne 23. února 2017. Hlavním bodem programu
bylo projednání Zprávy o hospodaření školy za rok 2016. Diskutovány dále byly dopady
legislativních změn v souvislosti s inkluzivním vzděláváním na žáky a činnost školy.Členové
školské rady byli rovněž seznámeni s dalšími plánovanými akcemi ke zkvalitnění výchovně
vzdělávacího procesu (vybavení všech tříd počítači, pořízení pece pro pekařskou dílnu).
Vzhledem k faktu, že dva členové školské rady – zástupci žáků ukončili studium, bylo nutné
provést doplňující volby. Novými členy školské rady z řad žáků byli jmenováni Marie
Pavlišová (třída C2) a Denisa Kuntová (třída Pe2).
Aktuální statistické údaje za školní rok 2016/2017 k 30.9.2016
počet tříd

celkový počet žáků

27

305

počet žáků
na jednu třídu
na pedagog. pracovníka

11,3

6,48

Údaje o vedení školy:
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:
Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování:
Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování:
Vedoucí hospodářsko-provozního oddělení – ekonomka:

PaedDr. Libor Mojžíš
PaedDr. Zita Horáková
Mgr. Vítězslava Benešová
Mgr. Carmen Simonová
Ing. Eva Krausová

Údaje o pedagozích - specialistech:
Výchovný poradce:
Metodici sociálně patologických jevů:

Metodik ICT:

Mgr. Vladimír Štěpánek
Mgr. Bohumil Vondráček
Ing. Václava Formánková
Mgr. Daniela Karnasová
Mgr. Marcela Talavašková
Mgr. František Najman

Pracovník pro spolupráci se školskými poraden. zařízeními:

Mgr. Carmen Simonová

Garanti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty:

(§ 11, odst.1, vyhláška č. 27/2016 Sb.)
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2. Přehled oborů vzdělávání
2.1. Obory vzdělání zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
Škola má zařazené v rejstříku škol a školských zařízení tyto obory vzdělání s celkovou
kapacitou školy 378 žáků.

Střední škola (Odborné učiliště)
23-51-E Zámečník, zámečnické práce a údržba
1. 23-51-E/01 Strojírenské práce
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.

29-51-E Potravinář, potravinářské práce
2. 29-51-E/01 Potravinářská výroba
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.

3.

29-51-E/02 Potravinářské práce
denní forma vzdělávání

délka studia: 2 r. 0 m.

36-64-E Tesař, tesařské práce
4. 36-64-E/01 Tesařské práce
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.

36-67-E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce
5. 36-67-E/01 Zednické práce
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.

65-51-E Kuchař-číšník, práce ve společném stravování
6. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.

7.

65-51-E/02 Práce ve stravování
denní forma vzdělávání

délka studia: 2 r. 0 m.

66-51-E Prodavač, obchodník, obchodní provoz
8. 66-51-E/01 Prodavačské práce
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.

69-54-E Práce v čistírnách a prádelnách
9. 69-54-E/01 Provozní služby
denní forma vzdělávání

délka studia: 2 r. 0 m.

75-41-E Sociální činnost
10. 75-41-E/01 Pečovatelské služby
denní forma vzdělávání

délka studia: 3 r. 0 m.
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2.2. Přehled profesních kvalifikací
Škola v rámci doplňkové činnosti
profesních kvalifikací:

obdržela rozhodnutí o autorizaci k udělování těchto

Autorizace udělena Ministerstvem zemědělství pod č.j. 35938/2010-13090 a) a b)
Autorizovaní zástupci
Mgr. Libuše Kvasničková
Anežka Vilímová
Mgr. Zlata Nováková
Mgr. Ludmila Kvasničková
Mgr. Zlata Nováková
Mgr. Ludmila Kvasničková

Kód dílčí kvalifikace

Název dílčí kvalifikace

29-004-E

výroba trvanlivého pečiva

29-027-E

výroba nečokoládových cukrovinek

29-042-H

řemeslná výroba perníků

Autorizace udělena Ministerstvem pro místní rozvoj č. j. 1090/2010-94
Autorizovaní zástupci
Mgr. Iva Pižlová
Mgr. Iveta Šedivá
Mgr. Iva Pižlová
Mgr. Iveta Šedivá
Mgr. Iva Pižlová
Mgr. Iveta Šedivá
Mgr. Iva Pižlová
Mgr. Iveta Šedivá
Mgr. Ilona Hasenöhrlová
Bc. Jaroslava Tláskalová
Mgr. Ilona Hasenöhrlová
Bc. Jaroslava Tláskalová
Mgr. Ilona Hasenöhrlová
Bc. Jaroslava Tláskalová
Mgr. Hana Prymšová
Mgr. Iva Pižlová
Mgr. Monika Víšková
Bohumila Macurová
Mgr. Monika Víšková
Bohumila Macurová
Mgr. Daniela Karnasová
Mgr. Michaela Daňková
Mgr. Daniela Karnasová
Mgr. Michaela Daňková
Ing. Václav Kohout
Ing. Václava Formánková
Mgr. Mirko Simon

Kód dílčí kvalifikace

Název dílčí kvalifikace

65-005-E

výpomoc při přípravě pokrmů

65-011-E

kuchař - expedient

65-013-E

výroba knedlíků

65-006-E

výroba příloh

65-012-E

výpomoc při obsluze hostů

65-014-E

práce v ubytovacím zařízení

65-015-E

úklidové práce v ubytovacím zařízení pokojská

65-003-E

příprava pokrmů pro rychlé občerstvení

31-009-H

úpravy a opravy oděvů

31-029-H

šička interiérového vybavení

31-018-H

pracovník provozu prádelny

31-019-H

pracovník provozu chemické čistírny a
mokrého čištění

36-059-H

stavební zámečník
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2.3. Naplněnost vyučovaných oborů vzdělávání - údaje k 30.9.2016
kód oboru

23-51-E/01
29-51-E/01
29-51-E/02
36-64-E/01
36-67-E/01
36-67-E/01
65-51-E/01
66-51-E/01
69-54-E/01
69-54-E/01
75-41-E/01

název oboru vzdělávání
(název ŠVP)

počet
žáků

Strojírenské práce
(stavebně zámečnické práce)
Potravinářská výroba
(cukrářské práce)
Potravinářské práce
(pekařské práce)
Tesařské práce
(tesařské práce)
Zednické práce
(zednické práce)
Zednické práce
(obkladačské práce)
Strav. a ubyt. služby
(kuchařské práce)
Prodavačské práce
(prodavačské práce)
Provozní služby
(práce ve službách a domácnostech)
Provozní služby
(práce v prádelnách a čistírnách)
Pečovatelské služby
(pečovatelské práce)

cílová kapacita
*) výjimka pro
1. ročník

naplněnost
v%

37

48

77,1%

45

⃰) 96

46,9%

32

⃰) 32

100%

28

48

58,3%

48

68,8%

38

⃰) 96

39,6%

43

⃰) 48

89,6%

32

46,9%

48

70,9%

27
6

9
6
34

Celkový počet žáků

Kapacita školy

Naplněnost kapacity v %

305

378

80,68%

Celkový týdenní počet odučených hodin
Druh výuky

školní rok 2016/2017

Teoretické vyučování

341,5

Praktické vyučování
realizované školou pod vedením UOV

Praktické vyučování

717
112

zajišťované smluvně u instruktorů

Celkový počet hodin výuky

1 170,5
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Používané učební dokumenty
Od 1.9.2011 počínaje prvním ročníkem probíhá příprava žáků v souladu se schválenými
RVP podle školních vzdělávacích programů.
kód oboru

29-51-E/01
65-51-E/01
65-51-E/01
29-51-E/02
66-51-E/01
69-54-E/01
69-54-E/01
75-41-E/01
36-64-E/01
23-51-E/01
36-67-E/01
36-67-E/01

název oboru (název ŠVP)

Potravinářská výroba
(cukrářské práce)
Stravovací a ubytovací služby
(kuchařské práce)
Stravovací a ubytovací služby
(číšnické a kuchařské práce)
Potravinářské práce
(pekařské práce)
Prodavačské práce
(prodavačské práce)
Provozní služby
(práce ve službách a domácnostech)
Provozní služby
(práce v čistírnách a prádelnách)
Pečovatelské služby
(pečovatelské práce)
Tesařské práce
(tesařské práce)
Strojírenské práce
(stavebně zámečnické práce)
Zednické práce
(zednické práce)
Zednické práce
(zednické a obkladačské práce)
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č.j. RVP

č.j. ŠVP

6907/2008-23

OUHK/848/2010/LM

6907/2008-23

OUHK/849/2010/LM

6907/2008-23

OUHK/812/2016/LM

6907/2008-23

OUHK/854/2010/LM

6907/2008-23

OUHK/847/2010/LM

6907/2008-23

OUHK/856/2010/LM

6907/2008-23

OUHK/814/2016/LM

9325/2009-23

OUHK/850/2010/LM

9325/2009-23

OUHK/853/2010/LM

9325/2009-23

OUHK/852/2010/LM

9325/2009-23

OUHK/851/2010/LM

9325/2009-23

OUHK/813/2016/LM

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Na Střední škole profesní přípravy v Hradci Králové pracovalo k 30.9.2016 celkem 61,55
přepočtených pracovníků, z toho 44,2 pedagogických. Školní psychologická péče byla
zajišťována ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Rukavička při Mateřské škole,
Speciální základní škole a Praktické škole Hradec Králové, Hradecká 1231.

Přehled pracovních zařazení uvádí následující tabulka k 30.9.2016

3.1. Kategorie pracovníků – k 30.9.2016
Pedagogičtí pracovníci

přepočtení

fyzicky

1

1

Zástupci ředitele

2,8

3

Učitelé a učitelé odborných předmětů

16,6

19

Učitelé odborného výcviku

23,8

25

Pedagogičtí pracovníci celkem

44,2

48

přepočtení

fyzicky

Vedoucí hospodářského provozního úseku – ekonomka

1,0

1

Vedoucí majetkové správy a pokladní

1,0

1

Sekretářka ředitele, účetní - fakturantka

1,0

1

Samostatná odborná pracovnice pro úkoly v oblasti PaM

1,0

1

Referentka pro studium

0,83

1

Provozní pro potravinářskou výrobu

1,0

1

THP pracovníci celkem

5,83

6

přepočtení

fyzicky

Školník – řidič, správce areálu

1,0

1

Školník - údržbář

1,0

1

Vedoucí bufetu

0,2

1

Školní technik

1,0

1

ICT koordinátor

1,0

1

Uklízečky

5,52

7

Vrátný

1,0

1

10,72

13

Ředitel

THP pracovníci

Provozní pracovníci

Provozní pracovníci celkem

9

Celková rekapitulace

přepočtení

fyzicky

44,2

48

Nepedagogičtí pracovníci celkem

16, 55

19

Škola celkem

60,75

67

Pedagogičtí pracovníci celkem

3.2. Kvalifikovanost pracovníků
Kvalifikační předpoklady stanovuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících v platném znění. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů jsou všichni plně
kvalifikováni, mají vysokoškolskou učitelskou kvalifikaci a rozšiřující studium speciální
pedagogiky. Učitelé vyučující odborným předmětům na Střední škole profesní přípravy by
měli mít vysokoškolské vzdělání příslušného směru, doplňující pedagogické studium a
rozšiřující studium speciální pedagogiky. Tento požadavek několik učitelů v některém kritériu
nesplňuje, ale vztahuje se na ně výjimka uváděná v zákoně.
Učitelé odborného výcviku musí být vyučeni v oboru nebo mít střední vzdělání
s maturitou příslušného zaměření, absolvovat doplňující pedagogické studium a studium
speciální pedagogiky. Mladší učitelé odborného výcviku si požadavky doplňují, na starší lze
uplatnit výše uváděnou výjimku v zákoně.

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na škole
Kategorie pedagog. pracovníků

Úplná kvalifikovanost

V procentech

Učitelé teoretického vyučování

20,4

100%

Učitelé odborného výcviku

23,8

100%

Celkem

44,2

100%

Na přepočtený počet pracovníků 1,42 se vztahuje výjimka ze zákona.

Počet absolventů škol, kteří nastoupili do školy na místo pedagogického pracovníka
Minulý školní rok

Tento školní rok

0

0

Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků
Pracovníci školy

Školní rok 2016/2017

Pedagogičtí pracovníci

0

Nepedagogičtí pracovníci

0
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4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 probíhalo v souladu s vyhláškou MŠMT ČR
č. 353/2016 Sb.., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího
řízení ke vzdělávání na středních školách. Do Střední školy profesní přípravy bylo ve čtyřech
kolech přijímacího řízení přijato celkem 102 žáků.
Přehled o počtu přijatých uchazečů na školní rok 2017/2018
Kód
oboru

Název oboru
(název ŠVP)

1. kolo

2. kolo

přihlášení

přijatí

přihlášení

přijatí

přihlášení

přijatí

počet
přijatých
celkem

3. kolo

přihlášení přijatí

4. kolo

23-51-E/01

Strojírenské práce
(staveb. zámeč. práce)

11

11

1

1

0

0

0

0

12

29-51-E/01

Potravinářská výroba
(cukrářské práce)

20

13

0

0

2

2

1

1

16

29-51-E/02

Potravinářské práce
(pekařské práce)

17

14

0

0

2

2

0

0

16

36-64-E/01

Tesařské práce
(tesařské práce)

4

3

1

1

0

0

2

2

6

36-67-E/01

Zednické práce
(zednické práce)

8

3

2

2

1

1

0

0

6

65-51-E/01

Strav. a ubyt. služby
(kuchařské práce)

20

14

2

1

0

0

1

1

16

66-51-E/01

Prodavačské práce
(prodavačské práce)

16

12

3

2

1

1

0

0

15

69-54-E/01

Provozní služby
(práce ve služ. a dom.)

7

6

0

0

2

1

1

1

8

75-41-E/01

Pečovatelské služby
(pečovatelské práce)

7

5

2

2

0

0

0

0

7

110

81

11

9

8

7

5

5

102

Celkem

V průběhu měsíce září do školy přicházejí ještě žáci, kteří opakovaně neuspěli na jiných
typech škol nebo byli v evidenci úřadu práce, jako neúspěšní absolventi základních škol.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a závěrečných zkouškách
Níže uvedená tabulka uvádí přehledy prospěchu žáků školy ve školním roce 2016/2017.

Výsledky vzdělávání žáků podle oborů, ročníků a tříd k 31.8.2017
Kód oboru

23-51-E/01
29-51-E/01
29-51-E/02
36-64-E/01
36-67-E/01
36-67-E/01
65-51-E/01
66-51-E/01
69-54-E/01
69-54-E/01
75-41-E/01

Počet
žáků
1. roč. 2. roč. 3. roč. 1. roč. 2. roč. 3. roč. celkem
Průměrný prospěch

Název oboru
(název ŠVP)

Strojírenské práce
(staveb. zámeč. práce)
Potravinářská výroba
(cukrářské práce)
Potravinářské práce
(pekařské práce)
Tesařské práce
(tesařské práce)
Zednické práce
(zednické práce)
Zednické práce
(zed. a obkladač. práce)
Strav. a ubyt. služby
(kuchařské práce)
Prodavačské práce
(prodavačské práce)
Provozní služby
(práce ve služ. a dom.)
Provozní služby
(práce v prádel. a čist.)
Pečovatelské služby
(pečovatelské práce)

Počet žáků

2,05

2,28

1,99

11

11

11

33

1,62

1,74

2,01

13

11

15

39

2,10

2,05

-

11

13

-

24

2,01

2,27

2,38

6

5

14

25

2,05

2,23

2,71

9

5

4

18

-

-

2,32

-

-

5

5

1,95

1,98

2,09

15

7

13

35

1,94

1,78

1,71

10

8

11

29

2,12

-

-

8

-

-

8

1,83

-

-

4

-

-

4

1,61

1,71

1,85

8

7

11

26

95

67

84

246

Celkem

Celkový prospěch žáků ve škole – údaje k 31.8.2017

Ročník

Počet žáků

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

Opakuje

1. ročník

95

19

75

1

0

2. ročník

67

14

49

3

1

3. ročník

84

14

63

4

3

Celkem

246

47

187

8

4
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Počet žáků, kteří předčasně ukončili přípravu na povolání
Ročník

Počet žáků
celkem

neprospěli

vyloučeni

ukončili *)

1. ročník

33

0

0

33

2. ročník

24

0

0

24

3. ročník

22

4

0

18

Celkem

79

4

0

75

*) z jiných důvodů (vlastní žádost, zanechání studia…)

Uvedený počet žáků, kteří předčasně ukončili přípravu na povolání, odpovídá 24,5%,
což se pohybuje mírně nad celorepublikovým průměrem uváděným na tomto typu vzdělávání
v šetření Národního ústavu pro vzdělávání.

Hodnocení chování žáků ve školním roce 2016/2017 (údaje za druhé pololetí)

Obory vzdělání

Počet žáků - hodnocení
velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

36-64-E/01 Tesařské práce

17

2

6

23-51-E/01 Strojírenské práce

29

2

2

36-67-E/01 Zednické práce

19

2

2

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací
služby

24

5

6

29-51-E/01 Potravinářská výroba

40

0

0

29-51-E/02 Potravinářské práce

22

2

0

66-51-E/01 Prodavačské práce

19

6

4

75-41-E/01 Pečovatelské služby

26

0

0

69-54-E/01 Provozní služby

12

0

0

13

Výchovná opatření

Počet výchovných opatření
1. pololetí
2. pololetí

Napomenutí třídního učitele

20
3
24
8
16
33
13
1
0
0

Napomenutí učitele odborného výcviku
Důtka třídního učitele
Důtka učitele odborného výcviku
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala učitele odborného výcviku
Pochvala ředitele školy
Podmíněné vyloučení ze školy
Vyloučení ze školy

9
8
32
9
23
23
9
14
3
0

Mezi nejfrekventovanější důvody uložení kázeňského opatření (napomenutí a důtky
odstupňované dle rozsahu a závažnosti porušení školního řádu) patří – neomluvená absence, nevhodné
chování ke spolužákům, učiteli či jinému pracovníkovi školy, neplnění studijních povinností. Pochvaly
jsou udělovány za příkladné chování, vzorné plnění studijních povinností, reprezentaci školy ve
sportu, profesních soutěžích. Podmíněně je vyloučen žák, u kterého předchozí výchovná opatření
nebyla učinná a žák se opakovaně dopouští hrubého porušování školního řádu ( šikanózní jednání,
hrubé chování vůči učiteli, rozsáhlá neomluvená absence).

Závěrečné zkoušky – školní rok 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 konali žáci závěrečnou zkoušku, stejně jako v uplynulém
školním roce, podle celostátně platného jednotného zadání.
Kód oboru
23-51-E/01
29-51-E/01
29-51-E/02
36-64-E/01
36-67-E/01
36-67-E/01
65-51-E/01
66-51-E/01
75-41-E/01

Celkem

Název oboru
(název ŠVP)
Strojírenské práce
(staveb. zámeč. práce)
Potravinářská výroba
(cukrářské práce)
Potravinářské práce
(pekařské práce)
Tesařské práce
(tesařské práce)
Zednické práce
(zednické práce)
Zednické práce
(zed. a obkladač. práce)
Strav. a ubyt. služby
(kuchařské práce)
Prodavačské práce
(prodavačské práce)
Pečovatelské služby
(pečovatelské práce)

Počet žáků
celkem

neukončili
ročník

ukončili
bez ZZ

s vyznamenáním

11

1

0

15

1

13

prospěli

prospěli

neprospěli

1

9

0

0

5

8

1

0

0

1

11

1

14

2

1

1

9

1

5

0

0

0

5

0

4

2

0

0

2

0

13

1

0

4

8

0

11

1

0

5

5

0

11

1

0

3

7

0

97

9

1

20

64

3

Z přehledu výsledků závěrečných zkoušek konstatujeme vysokou úspěšnost našich žáků.
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Škola se zapojila do projektu ověřování písemné závěrečné zkoušky konané na počítači.
V uváděném školním roce konali žáci písemné závěrečné zkoušky na počítači u níže
uvedených oborů vzdělávání:
Kód oboru

Název oboru (RVP)

Název ŠVP

36-67-E/01

Zednické práce

zednické práce

75-41-E/01

Pečovatelské služby

pečovatelské práce

Schválení konání závěrečné zkoušky na počítači ve výše uvedených oborech předcházela
pilotáž - zkušební testování žáků též u oboru RVP Stravovací a ubytovací služby,
Potravinářské práce, Provozní služby. Naši učitelé odborných předmětů poskytli zpětnou
vazbu a hodnocení písemných závěrečných zkoušek na počítači Národnímu ústavu pro
vzdělávání.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V závěrečné zprávě preventistů sociálně patologických jevů na škole Mgr. Bohumila
Vondráčka a Ing. Václavy Formánkové o plnění Minimálního preventivního programu za
školní rok 2016/2017 jsou uváděny nejvýznamnější akce realizované v rámci prevence.
Jednalo se v přehledu o tyto aktivity:
1) V měsíci září se uskutečnil týdenní adaptační pobyt pro 50 žáků prvních ročníků
s třídními učiteli v Bělči na základně J.A. Komenského.
2) Učitelé školy nabídli rovněž v září žákům v rámci volnočasových aktivit pro
školní rok 2016/2017 tyto zájmové kroužky:
- hudebně- pěvecký
- motoristický
- florbal, tenis
- košíková
- zobcová flétna
- kondiční cvičení
- stolní tenis
- plavání
- malá kopaná
- tvořivá práce s textilem
- dívčí klub
- zdravotní cvičení
- výtvarný kroužek
Z této nabídky se realizovaly zájmové kroužky:
-

motoristický kroužek
sálová kopaná
florbal
hudebně pěvecký kroužek
anglický jazyk

18 žáků z toho 10 žáků získalo řidičský průkaz
12 žáků
12 žáků
32
10

Kroužek anglického jazyka iniciovali sami žáci, jeho činnost však byla před koncem
školního roku ukončena pro neúčast přihlášených žáků.
3) V oblasti sportovních aktivit se žáci školy zúčastnili těchto přeborů a turnajů:
- v malé kopané ( školní kolo, účast na MČR – listopad, květen)
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vybíjené (školní a regionální přebory – spolufinancované grantem Magistrátu
města HK)
- florbal (školní kolo, 1. místo regionální přebor, 1. místo MČR Praha)
- ve stolním tenisu (školní kolo, regionální přebor, MČR)
- plavání (školní kolo, regionální přebor – spolufinancované grantem Magistrátu
města HK)
- plánovaný silový přebor Iron man se pro nezájem neuskutečnil
Velký zájem v letošním školním roce vzbudily akce pořádané školou v rámci
Asociace školních sportovních klubů středních škol. Pořádali jsme dva regionální
turnaje pro dívky: florbal – účast 98 žákyň, stolní tenis – účast 43 žákyň středních
škol . Dále bylo pořádáno okresní kolo středních škol chlapců ve florbalu
s účastí šesti družstev studentů.
Celkem se těchto sportovních akcí pořádaných školou zúčastnilo 84 žáků naší
školy. Dalších sportovních akcí pořádaných v rámci sportovního klubu Integra se
zúčastnilo dalších 45 žáků školy.
-

4) V květnu byl organizován již druhý ročník Zážitkového pobytu pro 1 a 2. ročníky
opět na základně J.A. Komenského v Bělči nad Orlicí.
5) Nově byla realizována primární prevence neziskovou organizací KAM. Jednalo se
o soubor přednášek osvědčeného lektora V. Pospíšila na téma vztahy, nebezpečí
internetu a kyberšikana, kterých se v blocích zúčastnilo 48 žáků z prvních ročníků.
Žáci druhých i prvních ročníků měli možnost seznámit se s problematikou právní
odpovědnosti a drogové závislosti pod vedením tiskového mluvčího Policie ČR
por. Ondřeje Moravčíka. Této akce se zúčastnilo 120 žáků.
6) Dalšími formami prevence byly přednášky, zájezd, divadelní představení, exkurze,
výstavy, které v rámci výuky navazovaly na odborné učivo a zároveň měly i
preventivní dopad na předcházení sociálně nežádoucích jevů (exkurze Karlštejn,
divadelní představení Tři mušketýři, akce Den Země, exkurze Hučák, Ozvěny
ekofilmu, STUŽ – potravinové přísady, Botanická zahrada, Ekologický den –
podpořeno -443 žáků).
7) Mezi aktivity, které se pro časovou zaneprázdněnost nepodařilo zajistit, i když
mají velký ohlas mezi žáky, byla ukázka práce Městské policie se psy a návštěva
Vazební věznice HK.
8) Preventivní funkci mají mimo jiné i soutěže pořádané každoročně školou .
V uváděném školním roce to byly soutěže hudební (11 soutěžících), pečovatelská,
kuchařská, cukrářská a prodavačská s účastí všech tříd školy.
Spolupráce vedení školy, výchovného poradce, metodiků prevence a třídních učitelů při
monitorování a podchycování sociálně patologických jevů probíhá standardně zavedenými a
osvědčenými způsoby (viz zpráva výchovného poradce).
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Činnost výchovného poradce ve školním roce 2016/2017
Hlavní náplní a snahou výchovného poradce Mgr. Vladimíra Štěpánka na naší škole je i
za pomoci ostatních pedagogických pracovníků zkvalitňovat klima školy, ale i ve spolupráci
s třídními učiteli klima v jednotlivých třídách. Snahou je, aby zde bylo příjemné prostředí a
podmínky pro vzdělávání všech žáků.
Na udržení příjemného prostředí školy výchovný poradce spolupracuje s třídními učiteli,
metodiky prevence, školním pedagogickým asistentem a v neposlední řadě i s vedením školy.
Od ledna 2015, kdy posílil řady pedagogů jako asistent pan Josef Duna, který se zaměřuje
hlavně na pomoc romským žákům a spolupráci s jejich rodinami, se podle údajů výchovného
poradce snížil souhrnný počet zameškaných hodin těchto žáků a je i příznivější stav při
předčasném ukončování vzdělávání romských žáků. Ve své práci je pečlivý a jeho znalost
romského prostředí je neocenitelná. Výchovný poradce ve spolupráci s asistentem
propracovali plán individuálního přístupu k problémovým žákům tak, aby tito žáci byli
sledováni v delším časovém horizontu a jejich problémové chování nebylo řešeno pouze
uložením kázeňského opatření, ale aby bylo žákovo chování a jednání dlouhodobě
monitorováno a kontrolováno a v součinnosti s rodinou systematicky působeno na motivaci
žáka k nápravě svého jednání.
Ve školním roce 2016/2017 bylo řešeno celkem 96 různých výchovných či osobních
problémů žáků. V mnoha případech stačila k vyřešení kázeňského či vztahového problému
domluva, v závažnějších případech byla navržena výchovná opatření dle Školního řádu.
Celkem bylo výchovným poradcem navrženo 9 výchovných opatření ( 3 důtky třídního
učitele, 4 důtky ředitele školy, 1 důtka učitele odborného výcviku, 1 podmíněné vyloučení).
Druhy řešených problémů podává níže uvedený přehled:
-

7x fyzické napadení

-

4x šikanózní jednání

-

4x nevhodné chování k učitelům

-

18x vztahy ve třídě

-

12x častá absence

-

6x osobní záležitosti

-

4x intervence ve třídách (K1, K2, Pk1)

-

12x slovní napadání spolužáka

-

10x nevhodné chování při vyučování

-

16x vztahy mezi spolužáky

-

1x krádež

-

1x propagace nacismu

-

1x kouření elektronické cigarety ve škole

Z dalších činností výchovného poradce je nutné uvést řešení soukromých problémů šesti
žáků v rámci konzultačních hodin. Také šest rodičů se v konzultačních hodinách obrátilo na
výchovného poradce ohledně řešení problémů se svými dětmi. Schránku důvěry umístěnou
v prostorách školy využili pouze čtyři žáci. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli
zadal a vyhodnotil dotazníky zadávané žákům 1. ročníků z oblasti sociálně patologických jevů
a na problematiku vztahů ve třídě Naše třída. Se závěry dotazníkového šetření byli učitelé
seznámeni na společné pracovní poradě.
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Stejně jako v uplynulých letech i v uváděném školním roce pracovala žákovská rada.
Zvolení zástupci jednotlivých tříd se schází s ředitelem školy a mají možnost vyjadřovat se
ke všem otázkám provozu a života školy. Ředitel školy naopak seznamuje zástupce tříd
s aktuálními informacemi, které se týkají koncepce rozvoje školy, plnění aktuálních úkolů,
nabídkou aktivit pro žáky školy. Se závěry jednání žákovské rady ředitel školy pravidelně
seznamuje pedagogické pracovníky při jednáních pedagogické rady. Aktuálně diskutovanými
tématy v tomto školním roce byly- kroužek angličtiny – otevřen, činnost předčasně ukončena
pro neúčast, prostor pro kuřáky – neumožňuje zákon, doplnění sortimentu zboží v bufetu –
projednáno, vyhověno, připojení žáků na školní wifi- vyhověno, plavání – vyhověno.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2016/2017
v souladu s ročním plánem dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
uvedeného v Organizačním zajištění školního roku 2016/2017 schváleného ředitelem školy
pod č.j.OUHK/778/2016/LM.
Z dlouhodobého hlediska považujeme tuto oblast za jednu z priorit, kterou se nám daří
plnit, kvalifikovanost pedagogických pracovníků se zvýšila. Přehled o průběhu dalšího
vzdělávání podávají níže uvedené tabulky.
Dálkové studium a dlouhodobé kurzy

Počet zúčastněných pracovníků

Doplňkové pedag. studium pro SŠ

1 dokončila

Magisterské studium Brno učitelství odb. předmětů

1 dokončila

Přehled dalšího vzdělávání pracovníků školy zobrazují následující tabulky:
Datum konání

Název akce

Pořadatel

Počet
účastníků

3. února 2017

Interaktivní přednáška Krizové
situace ve výchově – vznik, řešení

Škola – pozvaný lektor Dr.
Jan Svoboda

všichni
pg.
pracovníci
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Datum konání

14. listopadu
2016

Název akce

Počet účastníků

Setkání výchovných poradců a metodiků prevence – pořadatel
PPP HK

2

14. ledna 2017 Cvičíme pro zdraví (Česká asociace sport pro všechny)

1

9. ledna 2017

Agresivita u žáků (PhDr. L. Pekařová)

1

7.února 2017

Školení k vyplňování šablon KAP (KÚ KK)

1

12.-14.května
2017
30.května
2017

Školení trenérů

2

Školení – Kariérní řád (návrh novely Zákona o pg. prac.)

1

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků:
Datum
konání

Název akce

Počet účastníků

18. října 2016
24. listopadu
2016
28. listopadu
2016

Školení – novela školského zákona
Školení – účetnictví příspěvkových organizací

1
1

Školení – účetní závěrka a výpočet daně z příjmu 1
v příspěvkových organizacích

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Propagaci školy a spolupráci s dalšími partnery považujeme za důležitou oblast činnosti
školy. Za významný prostředek prezentace školy považujeme webové stránky. V loňském
školním roce byly vytvořeny a spuštěny nové webové stránky školy s rozšířenou nabídkou
informací o škole, jejich aktivitách a prezentací vzdělávací nabídky ( možností virtuální
prohlídky prostorů školy). Návštěvníci školních webových stránek mají možnost zasílání
dotazů. Pověřený pracovník zodpovídá dotazy návštěvníků stránek. Ve srovnání s minulým
školním rokem vzrostl počet dotazů ohledně vzdělávací nabídky školy právě prostřednictvím
webových stránek školy.
Škola každoročně prezentuje svoji vzdělávací nabídku na akci pořádané Úřadem práce
v Hradci Králové. Jedná se o setkání zástupců středních škol s výchovnými poradci
základních škol. Této akce se 14. října 2016 zúčastnila zástupkyně ředitele Mgr. C. Simonová.
Ve školním roce 2016/2017 jsme zintenzivnili propagaci školy formou Dnů otevřených
dveří, které se konaly v pátek 25. 11. a v sobotu 26. 11. 2016. V pátek měli návštěvníci
možnost vidět průběh vzdělávání v jednotlivých třídách a oborech, hovořit s žáky i učiteli
školy, prohlédnout si výrobky žáků jednotlivých oborů, seznámit se s dalšími aktivitami a
činnostmi, které škola organizuje (zájmové kroužky, profesní soutěže mezi školami, exkurze,
sportovní soutěže, turnaje). Další se uskutečnil formou veřejné prohlídky školy dne 19. 1.
2017.
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Pod záštitou členky Rady KHK Mgr. Táni Šormové a ve spolupráci s komisí Rady KHK
pro lidská práva se konal dne 14. 9. 2016 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové Den
řemesel ( s podtitulem Řemeslo má zlaté dno). Akce měla za cíl umožnit středním odborným
školám prezentovat svoji vzdělávací nabídku a hlavně oslovit žáky základních škol a vzbudit
u nich zájem o řemesla. Naši školu reprezentovali žáci a učitelé oborů Tesařské práce,
Zednické práce, Strojírenské práce, Pečovatelské služby. Návštěvníci stánku školy si mohli
vyzkoušet prakticky některé činnosti, které si žáci oborů vzdělávání v naší škole osvojují.
Nově byl na budovu školy umístěn velkoplošný banner s nabídkou oborů vzdělávání
ve kterých je možné na naší škole studovat.
Významně školu reprezentují naši žáci účastí v nejrůznějších soutěžích. V roce
2016/2017 to byly tyto soutěže, přesahující hranice školy:
8. 3. 2017 – SŠ Lomnice nad Popelkou- Regionální cukrářská soutěž jednotlivců „Barvy jara
a Velikonoc“. Naše žákyně se umístila na 2. místě.
6. 4. 2017 – naše škola organizovala Regionální kuchařskou soutěž „Kuchařské dovednosti
2017“. Naši žáci obsadili 2. místo v soutěži „ Příprava čtyřchodového menu“ a 1. místo
v soutěži „Velokonoční nádivka“.
22.3. 2017 – Celostátní gastronomická soutěž v Městci Králové „Srdce na talíři“. Z 21
družstev z celé republiky naše dvě žákyně obsadily celkově vynikající 3. místo.
3. 5. 2017 – Celostátní přehlídka pekařského umu „Pekařské ruce 2017“, pořádané
SŠ
Mohelnice.
- Soutěž oboru Pečovatelské služby ve SŠ řemesel a Základní škole Hořice.
Dvoučlenná družstva.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce
a vnějších kontrolách
Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. Poslední
komplexní inspekční kontrola byla provedena ve dnech 4. – 7. února 2013. V závěru této
inspekční zprávy čj. ČŠIH-74/13-H je uvedeno, že ředitel školy má jasnou vizi o procesu
zlepšování kvality poskytovaného vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením. Kvalita
řídící práce je hodnocena jako příklad dobré praxe. ŠVP jsou v souladu s RVP. Dále se zde
uvádí, že ve škole nebyla zjištěna rizika, která by mohla vést k diskriminaci při přijímání žáků
ke studiu, případně ke znevýhodnění v průběhu vzdělávání. Škola je velmi úspěšná v
získávání peněz z dalších zdrojů. Činnost vedení školy v oblasti získávání finančních
prostředků a vedení účetnictví je příkladem dobré praxe. Kvalita pedagogické práce školy je
na nadprůměrné úrovni. V závěru zpráva konstatuje: „Ve všech sledovaných oblastech
práce školy nadále převažuje nadstandardní stav, který byl již konstatován inspekcí
uskutečněnou v roce 2007. Ve škole jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro žáky se
SVP, kterým je věnována adekvátní péče. Význam takto profilované školy v regionu je
hodnocen jako velmi potřebný“.
Z vnějších kontrol uskutečněných ve školním roce 2016/2017 byly provedeny tyto:
24.10. 2016 – Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové
předmět kontroly: nemocenské pojištění, důchodové pojištění, odvod pojistného na
sociálním zabezpečení
závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky
3.11. 2016 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
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předmět kontroly: plnění povinností stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání
zákonem č. 258/2000 Sb.
závěr kontroly: bez zjištěných nedostatků
19.4., 27.4. 2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj
předmět kontroly: činnost autorizované osoby, které Ministerstvo pro místní rozvoj udělilo
autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb., ověření správnosti postupu při zkoušce profesní
kvalifikace – výpomoc při přípravě pokrmů (kód 65-005-E)
závěr kontroly: bez zjištěných zásadních nedostatků

10. Údaje o poskytování informací
Ve školním roce 2016/2017 nebyla poskytnuta žádná informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ani nebyla projednávána žádná
stížnost.
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11. Základní údaje o hospodaření školy
Přehled hospodaření školy je uveden v samostatné „Výroční zprávě o hospodaření za rok
2016“, ze které uvádíme přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku v následujících
tabulkách.

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2016 (v tisících Kč)
Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Ukazatel

1

Tržby za vlastní výrobky

900,7

2

Tržby z prodeje služeb

329,3

3

z toho:

produktivní práce žáků

4

školné

5

stravné

6

poplatky za ubytování

329,3

7

Tržby za prodané zboží

8

Výnosy z pronájmu

274,9

9

Ostatní výnosy

169,8

10

z toho:

čerpání fondů

12

jiné výnosy

14

186,2
177,9

smluvní a ostatní pokuty a penále

11
13

Doplňková
činnost

11,0

Tržby a výnosy z majetku, zákonné rezervy a oprav. položky
z toho:

tržby z prodeje materiálu

15

Finanční výnosy

16

Výnosy z transferů

38 083,3

17

Výnosy celkem (č.ř. 1+2+7+8+9+13+15+16)

39 759,4

1,4
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364,1

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2016 (v tisících Kč)
Číslo
řádku

1
2

Ukazatel

Spotřeba materiálu
z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky

3

potraviny

Hlavní činnost

Doplňková
činnost

1 762,8

25,4

160,3
488,0

4

Spotřeba energie

5

z toho: voda

218,9

6

pára

932,0

2,1

7

plyn

8

elektrická energie

453,4

7,5

1 604,3

9

Spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží

10

Aktivace a změna stavu zásob

Číslo
řádku

11
12

125,5
-2,7

Ukazatel

Služby
z toho: opravy a udržování

Hlavní činnost

Doplňková
činnost

1 913,1

37,0

304,2

13

nájemné

644,0

14

telekomunikace

103,5

15
16
17

Osobní náklady
z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele
náklady na sociální a zdravotní pojištění

31 868,0

168,5

23 255,7

157,5

7 725,5

10,5

18

Daně a poplatky

5,1

19

Ostatní náklady

414,3

20

Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky

2 166,3

21

z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku

1 622,8

22

9,5

náklady z drobného dlouhodobého majetku

23

Finanční náklady

24

Daň z příjmů

25

Náklady celkem (č.ř. 1+4+10+11+15+18+19+21+23)

23

543,6

39 731,2

365,9

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2016
číslo
řádku

1

Ukazatel

Hospodářský výsledek (výnosy - náklady)

hlavní
činnost

doplňková
činnost

19 530,36

6 727,12

Úsporným, efektivním a účelným hospodařením v oblasti provozních nákladů a
maximálním zapojením vlastních lidských zdrojů bylo v roce 2016 dosaženo kladného
hospodářského výsledku. Je nutné připomenout trvale zatěžující výdaje za pronájem
dílenských prostorů pro odborný výcvik stavebních oborů ve výši cca 892 tis. Kč ročně (z
toho 644 tis. Kč za nájemné a 248 tis. Kč na služby).
Během účetního období nebyly provedeny žádné nepovolené přesuny mezi rozpočtovými
tituly a byly respektovány všechny závazné ukazatele. Od KÚ Královéhradeckého kraje škola
obdržela v roce 2016 dotaci 1 947 661 Kč na zabezpečení školy a rekonstrukci střechy.
Investiční dotace 552 000 Kč na nákup tranzitu Renault bude vyčerpána v roce 2017.
V letošním roce se realizovaly opravy oken a kování, výmalba kabinetů a pokládka
podlahových krytin. V cukrářské dílně byla vyměněna kuchyňská linka. Do kuchyňského
studia a prádelny byly zakoupeny nové nerezové pracovní stoly. Podařilo se nám nakoupit
počítače a televizory do jednotlivých tříd. Dále se pokračovalo v postupném zlepšování
pracovních podmínek zaměstnanců. Byl zakoupen kancelářský nábytek včetně koberce do
kabinetu učitelů. Pokud dojde k úspoře provozních prostředků, bude se dále pokračovat v
postupné modernizaci stávajícího pracovního prostředí zaměstnanců.
S celkovým objemem finančních prostředků bylo možné zajistit úsporný provoz školy a
jen mírné nadtarifní mzdové ohodnocení pracovníků. Další úspory na našem stabilizovaném
pracovišti nelze očekávat, naopak bychom přivítali přiměřený nárůst provozních i mzdových
prostředků.

12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 nebyly realizovány aktivity z mezinárodních programů.

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ze závěrečné zprávy metodičky celoživotního vzdělávání Mgr. Ilony Hasenöhrlové za
školní rok 2016/2017 uvádíme přehled nejdůležitějších akcí, které byly realizovány a údajů o
zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání jako doplňkové
činnosti školy.
1. V rámci 11. ročníku Týden vzdělávání dospělých 2016 v Královéhradeckém kraji,
pořádaného na Úřadu práce v Hradci Králové ve dnech 7. – 11. listopadu 2016 se
škola zapojila do těchto aktivit:
-

Realizace přednášky pro klienty ÚP HK s prezentací Celoživotní vzdělávání na
Střední škole profesní přípravy v Hradci Králové a aktuální nabídkou
vzdělávacích programů;
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-

V prostorách ÚP HK umístění informačních stojanů, tištěných prospektů a
letáků s nabídkou vzdělávacích kurzů;

-

V budově naší školy proběhl Týden otevřených dveří s možností ukázek
výukových prostor poskytnutých pro další vzdělávání.

2. Kontrolní orgán Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15
Praha 1, kontrolní skupinou: Mgr. Renatou Prokopovou a Mgr. Klárou Barešovou, na
základě zákona č. 255/2006Sb., o kontrole, a na základě §22 písm. E) zákona č.
179/2006 sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání provedl dne 19.4.
2017 kontrolu, viz Protokol o kontrole č.j. MMR – 14049/2017 – 94/1, bez zjištění
nedostatků.
3. Podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání se
na naší škole v tomto školním roce realizovaly tyto zkoušky ověřující profesní
kvalifikace:

Kód profesní
kvalifikace

Název kvalifikace

Počet
účastníků

Datum zkoušky
ověřující profesní
kvalifikaci

65-012-E

Výpomoc při obsluze hostů

3

7. 11. 2016

65-012-E

Výpomoc při obsluze hostů

1

30. 3. 2017

65-005-E

Výpomoc při přípravě pokrmů

2

19. 4. 2017

4. Realizace vzdělávacích programů dalšího vzdělávání ve školním roce 2016/2017:
Kód profesní
kvalifikace

Název vzdělávacího programu

Počet
účastníků

Datum realizace

65-012-E

Výpomoc při obsluze hostů

3

19. 9. – 3. 11. 2016

65-012-E

Výpomoc při obsluze hostů

1

23. 2. – 29. 3. 2017

65-005-E

Výpomoc při přípravě pokrmů

2

6.3.– 18. 4. 2017

5. Podle zákona č. 179/2006 Sb,.§4, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
se na naší škole v tomto školním roce realizovaly jednotné závěrečné zkoušky:

Kód oboru

Název vzdělávacího programu

Počet
účastníků

Datum ústní ZZ

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

2

9. 12. 2016

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

2

11. 6. 2017
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14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2016/2017 škola podala a zrealizovala níže uvedené projekty za finanční
podpory statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.
Vyhlašovatel a poskytovatel finanční podpory – statutární město Hradec Králové:
1. Sportovně ekologická turistická akce
částka: 8 600 Kč

čerpání: Běleč, květen 2017

2. Prevence I.
částka: 20 000 Kč

čerpání: 1.2. – 30.6. 2017

Projekt byl koncipován do několika volnočasových aktivit sportovních a kulturních
nad rámec výuky. Žákům školy byla hrazena návštěva zoologické zahrady ve Dvoře
Králové nad Labem, Muzea v Hradci Králové, Železničního muzea v Hradci Králové
a plaveckého bazenu v Hradci Králové.
3. Prevence II.
částka: 23 500 Kč

čerpání: 1.8. -31.12.2017

Vyhlašovatel a poskytovatel finanční podpory- Královéhradecký kraj:
1. Regionální kuchařská soutěž
částka: 6.000 Kč

čerpání: duben 2017

2. Etická výchova
částka: 14 000 Kč

čerpání: 15.3. – 31.12. 2017

3. Patologické jevy, bezpečná škola – finanční příspěvek nepřiznán
4. Polytechnické vzdělávání – finanční příspěvek nepřiznán

Cílem všech aktivit bylo seznámit žáky s významnými kulturními institucemi, rozvíjet
ekologické cítění mladého člověka v oblasti ochrany přírody, motivovat žáky k aktivnímu
zdravému životnímu stylu, zájmu o sport , kulturu, techniku.
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15. Údaje o spolupráci s vnějšími institucemi, odbory a
organizacemi zaměstnavatelů
Ve školním roce 2016/2017 škola pokračovala ve spolupráci s vnějšími institucemi, která
již řadu let probíhá velmi kvalitně. Škola nepřetržitě spolupracuje s Domovem mládeže
v Hradecké ulici, kde jsou ubytovaní žáci školy. Spolupráce třídních učitelů s vychovateli
žáků pomáhá v prevenci sociálně nežádoucích jevů.
Za přínosnou považujeme spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové. Střední škola profesní přípravy má statut fakultní školy a podílí se na realizaci praxí
studentů, výzkumu a výuce, je držitelem certifikátu fakultní školy Univerzity Hradec Králové
na období 2009 -2019. 1. 12. 2016 obdržel ředitel školy děkovný dopis od proděkanky Doc.
Mgr.Art Zuzany Hromadové, proděkanky pro studijní záležitosti a praxe PdF UHK za
zajištění pedagogické praxe studentů na naší škole.
Velmi si ceníme spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem Rukavička, při MŠ,
Speciální ZŠ a Praktické škole Hradec Králové, která je již mnoho let na velmi dobré úrovni.
SPC Rukavička úzce spolupracuje s učiteli v rámci diagnostiky žáků a realizací
individuálních vzdělávacích plánů i individuálních konzultacích. Poděkování patří všem
pracovnicím SPC Rukavička za vstřícnost a pomoc i v případě nutnosti krizové intervence,
jak tomu bylo i letos v případě jednoho našeho žáka.
Na dobré úrovni je také spolupráce s SPC při Prointepo, Svítání Pardubice, PPP
Pardubice. O vstřícnosti a dobré spolupráci s PPP Hradec Králové hovořit nemůžeme.
Intenzivně probíhala rovněž spolupráce s Odborovou organizací pracovníků ve
školství v oblasti předávání informací a získávání potřebných podkladů. Na úrovni školy je
zprostředkována předsedkyní Mgr. Ilonou Hasenöhrlovou, která informuje pravidelně
pracovníky školy o aktivitách odborové organizace a jednáních s ředitelem školy.
Klíčovou roli při zajišťování praktické výuky pro naše žáky má spolupráce s níže
uvedenými sociálními partnery:
-

Školní jídelna a ZŠ, Bezručova 1425, 500 02 Hradec Králové
Školní jídelna a ZŠ, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové
Školní jídelna a ZŠ, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové
HM Tesco, Brněnská 1825, 500 09 Hradec Králové
AHOLD HYPERALBERT, Kodaňská, Praha 10, V. Nejedlého, 503 11Hradec Králové
Baumax, V. Nejedlého, 503 11 Hradec Králové
Senior Centrum o.p.s., Jungmannova 1437, 500 03 Hradec Králové
ZŠ a MŠ Prointepo s.r.o., Hrubínova 1458, 500 02 Hradec Králové
MSV Výtahy, Svinarská 95, 500 03 HK – Slatina Vážní 1003, Hradec Králové
Megas s.r.o., Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
Domov u Biřičky, K Biřičce 1240, 500 06

Této spolupráce si velmi vážíme, neboť žákům zprostředkovávají významný kontakt
s trhem práce i potencionálními zaměstnavateli.
Zástupce firmy MEGAS nabídl zaměstnání žákům závěrečných ročníků oboru vzdělávání
Zednické práce v rámci náboru nových zaměstnanců. Také sociální partner HYPERALBERT
nabídl zaměstnání absolventům oboru Prodavačské práce. Velice nás těší, že někteří z našich
absolventů získali ihned po úspěšném ukončení studia zaměstnání ( obor pečovatelské služby
– Domov u Biřičky).
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Ve školním roce 2016/2017 došlo v důsledku legislativních změn k nutnosti intenzivní
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (Speciálně pedagogickými centry a
Pedagogicko-psychologickými poradnami). Jedná se o velmi časově i administrativně
náročnou činnost, jejíž výsledky nejsou vždy přímo úměrné pozitivnímu přínosu pro žáka.
Složitost, nejednoznačnost výkladu vyhlášky č.27/2016 Sb. ze strany zainteresovaných
subjektů a problémy v návaznosti na výkaznictví devalvují hodnotnou myšlenku maximální
podpory žáků v edukačním procesu.
Nově škola v tomto roce spolupracovala s Úřadem práce Náchod. Byli jsme
informováni o projektu ÚP „Záruky pro mladé“, jehož smyslem a cílem je pomoci zpátky do
školy a získání vzdělání těm klientům úřadu práce, kteří jsou bez vzdělání. Od nového
školního roku byla na naši školu přijata jedna bývalá žákyně, která studium ze sociálních
důvodů nedokončila a byla klientkou ÚP Náchod.
Závěrem lze konstatovat, že výše uváděná oblast činnosti školy je stabilně na velmi dobré
úrovni. Za silnou stránku školy je považována její otevřenost vůči veřejnosti, která se
projevuje průběžnou propagací školy zejména mezi rodiči a žáky základních škol. Po
telefonické domluvě má každý zájemce možnost prohlédnout si školu a seznámit se
s nabízenými obory vzdělání.

16. Údaje o mimoškolních aktivitách
16.1. Zkvalitňování podmínek výuky
Učitelé pokračovali v ověřování nových přístupů k využívání vytvořených digitálních
učebních materiálů, zpracování obsahu a zvláště v tvorbě nových tematických plánů.
Zároveň byla provedena autoevaluace dosavadního průběhu vzdělávání dle ŠVP, výměna
zkušeností v rámci práce předmětových komisí a přijaty dílčí úpravy ŠVP. Byly vypracovány
kriteriální testy vždy za 1. a 2. pololetí pro všechny předměty u všech oborů a všech
ročníků.
V oblasti zkvalitňování podmínek výuky je důležitá tvorba učebních textů a názorných
pomůcek pro výuku, učitelé školy jsou autory celostátně schválených učebnic pro
odborná učiliště.

16.2. Přehled sportovních aktivit ve školním roce 2016/2017
Pozitivně lze hodnotit zapojení žáků do celostátních sportovních aktivit ve sportovním
klubu INTEGRA v rámci činnosti Českého svazu mentálně postižených sportovců. Škola je
již několik let spolupořadatelem mistrovství ČR v košíkové. Velké množství žáků se zapojilo
také do celoškolních sportovních akcí. Střední škola profesní přípravy každoročně pořádá
řadu sportovních akcí, neboť tyto aktivity považujeme za účinný prostředek v prevenci
sociálně patologických jevů mezi mládeží a zároveň za nástroj utváření kladného vztahu ke
školnímu prostředí a spolužákům. Přehled podává tabulka:
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2016

Rok Měsíc

Pořadatel

září

Adaptační kurz 1. ročníků Běleč n. Orlicí

SŠPP Hradec Králové

60

září

Výlet na Karlštejn

SŚPP Hradec Králové

45

říjen

Okresní přebor ve stolním tenisu dívky

SŠPP Hradec Králové

13

Okresní přebor chlapců ve stolním tenisu

SŚPP Hradec Králové

30

Regionální soutěž MPS ve stolním tenisu

INTEGRA HK

8

Celostátní finále MPS ve stolním tenisu

INTEGRA HK

3

Přebor školy v sálové kopané

SŠPP Hradec Králové

30

Celostátní finále MPS ve futsale

INTEGRA
Chroustovice

8

Finále SŠPP HK ve futsale

SŠPP Hradec Králové

24

Regionální přebor vybíjená

SŠPP Hradec Králové

10

Přebor školy v plavání

SŠPP HK

22

MČR MPS muži v košíkové

SŚPP Hradec Králové

20

MČR MPS žáci v košíkové

INTEGRA HK

18

Region futsal Hostinné

SŚ a ZŠ Hostinné

8

Okresní finále florbal dívky

SŠPP Hradec Králové

12

Okresní finále florbal chlapci

SŠPP Hradec Králové

13

Regionální přebor ve florbale

SŚ a ZŠ Hostinné

8

Regionální přebor v plavání

INTEGRA Chrudim

11

duben

MČR ve florbalu

SPŠ Hostinné

8

květen

MČR v malé kopané

OU Chroustovice

8

listopad

prosinec

leden

únor

2017

Počet
účastníků

Akce

březen

Zážitkový pobyt- sport., ekol., turistický
SŠPP Hradec Králové
Běleč
Celkem zapojeno žáků

30
389

16.3. Přehled kulturních, poznávacích a vzdělávacích akcí pro žáky ve
školním roce 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 žáci všech oborů absolvovali řadu nejrůznějších exkurzí a
vzdělávacích akcí, které atraktivní formou prohlubují jejich znalosti a dovednosti. Přehled
akcí podává níže uvedená tabulka.
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Rok Měsíc

Akce

Náplň akce

Ozvěny ekofilmu

- výukové filmy
- doplnění
učiva
předmětu K2, Pe2, C2,
Ekologická výchova
PP1
- doplnění
učiva
předmětu
Estetická výchova
Za1, T1

2016

září
Exkurze
kulturní instituce
Hradec Králové
Exkurze
kulturní instituce
Hradec Králové
listopad

prosinec

březen

- doplnění
učiva
Estetická výchova

Třída

Exkurze – chemická - doplnění učiva Technologie
čistírna DAJA, HK

2017

Soutěž prodavačů pro - seznámení s oborem,
spolužáky ostatních - úkoly na vědomosti,
oborů
dovednosti
ekologická
výchova,
Den Země – ekolog.
vzdělávání,
osvěta
Středisko SEVER

Exkurze firma
ETCIMEX

- nebezpečí INTERNETU

- doplnění učiva Obchodní
provoz

30

10

Pk1,SD1,Pe1

17

PP1

4

Ekologická přednáška - doplnění učiva Ekologická
Ze1,K1,Pk1,
STUŽpotravinové
výchova
PP1,C2,Pe2
doplňky
Ekologická přednáška - doplnění učiva Ekologická
Za1,T1,C1,
STUŽ- Potravinové
výchova
Pr1 Pe1,SD1
přísady
- doplnění učiva Ekologické Pe1, SD1, C1,
Exkurze
výchovy
K1,
Infocentrum Hučák
- obnovitelné zdroje
Za1,T1,K1,
Hradec Králové
PP1, Ze1
doplnění
učiva
Praní
a
žehlení,
Exkurze – nemocniční
Pe1,SD1
OdV
prádelna FN HK

Přednáška
kyberprostor a
kyberšikana

46

předmětu

Divadelní představení - doplnění učiva ČJ, EsV, ON, všichni žáci 1.
ÚS,OV
Tři mušketýři
a 2. ročníků

duben

Počet
účastníků

41

39

72

14
120

1. a 2. ročníky

150

1. a 2. ročníky

53

K1,Ze1,C1
,Pr1

46

Pr1,Pr2,Pr3

23

Rok Měsíc

květen

Akce

Náplň akce

Exkurze pekárna
Hořice
Hudební soutěžškolní kolo (zpěv,
nástroje)

- rozšíření učiva Technologie

2017

Setkání žáků
ALBERT 2017 Praha
Zážitkový pobyt
Bělečn. Orlicí
Policie ČR – Drogy a
trestní odpovědnost
červen

Policie ČR- Drogy,
trestní odpovědnost
Zájezd do ZOO Dvůr
Králové

Třída

Počet
účastníků

Pk1,Pk2

10

žáci školy

11

- prezentace dovedností, zájmů
- ocenění vzorných žáků školy
obor
Prodavač
společností
Pr2,Pr3
AHOLD ALBERT
- sportovně turistický kurz,
prevence SPJ
1. a 2. ročníky
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- doplnění učiva ON, ZV,
prevence SPJ

1. a 2. ročníky

60

1. a 2. ročníky

60

žáci 1. a 2.
ročníků

40

- doplnění učiva ON, ZV
prevence SPJ
- ekologická výchova

3

Celkem zapojeno žáků

16.4. Zájmové kroužky a profesní soutěže
Vždy na začátku školního roku učitelé nabízejí žákům dle jejich zájmu možnost účastnit
se činnosti různých zájmových kroužků mimo vyučování. V uváděném školním roce to byly
tyto kroužky:
- Hra na zobcovou flétnu
- Tvořivá práce s textilem
- Hudební kroužek
- Košíková
- Zdravotní cvičení
- Malá kopaná
- Tenis
- Florbal
- Ruční práce
- Kondiční cvičení
- Výtvarný kroužek
- Dívčí klub
- Motoristický kroužek
- Anglický jazyk
Od října 2016/2017 navštěvovali žáci pravidelně níže uvedené zájmové kroužky:
Název kroužku

Vedoucí učitel

Počet žáků

Hudební kroužek

Mgr. T. Kopečková, J. Duna

32

Motoristický kroužek

Ing. V. Kohout, Mgr. P. Hrubý

18

Sálová kopaná

J. Tluka

12

Florbal, tenis

Mgr. B. Vondráček

12

Deset žáků získalo v rámci Motoristického kroužku řidičské oprávnění skupiny B.
Bohužel kroužek Anglického jazyka byl po několika lekcích pro neúčast přihlášených žáků
ukončen.
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Mimo zájmových kroužků škola pořádá v průběhu roku školní profesní soutěže, které
mají motivovat žáky v rámci jejich profesní přípravy, ale také pomáhat ve vzájemném
poznávání žáků mezi obory, rozvíjení sociálních kompetencí.
Přehled profesních soutěží je rozdělen podle jednotlivých oborů vzdělávání:

Datum

Téma soutěže

Místo konání

Počet žáků

Střední škola
Lomnice nad Popelkou

4 (2.místo)

SŠPP Hradec Králové

13

SŚPP Hradec Králové

12

SŚPP Hradec Králové

9

Cukrářské práce
8.3.2017
20.4.2017
8.6.2017

Regionální soutěž jednotlivců
„Barvy jara a Velikonoc“
Školní soutěž žáků 3. ročníku
„ O nejkrásnější dort“
Školní soutěž jednotlivců 1. ročníku
„Ovocný košíček 2017“

Kuchařské práce
Školní soutěž žáků 1., 2. a 3. ročníků
14.12.2016
„Vánoční bramborový salát“
Celostátní gastronomická soutěž
22.3.2017
„Srdce na talíři“
Regionální soutěž
6.4.2017
„Kuchařské dovednosti 2017“

Městec Králové
SŠPP Hradec Králové

Pekařské práce
Celostátní soutěž žáků
3.5.2017
„Pekařské ruce 2017“

Odborné učiliště
Mohelnice

Pečovatelské práce
Regionální soutěž pečovatelských
20.4.2017
dovedností

Střední škola řemesel a
ZŠ Hořice

2 (3. místo)
4

5 škol

2 (2. místo)

Mimo uvedené soutěže byly realizovány ještě tři kulturní akce, jejichž cílem bylo
rozvíjet estetické cítění mladého člověka, úctu k tradici a etické hodnoty.
Vánoční besídka se uskutečnila 21. prosince 2016. Pro žáky a všechny pracovníky
školy si žáci pěveckého kroužku připravili pod vedením paní učitelky Mgr. Taťány
Kopečkové literárně – pěvecké pásmo k nadcházejícím vánočním svátkům.
Závěrečný koncert žáků hudebního kroužku se konal 27.6. 2017 v tělocvičně školy
k ukončení školního roku. Vystoupila hudební skupina CHANSON, složená z
pedagogů konzervatoře v Pardubicích a ZUŠ Hradec Králové se vzdělávacím
programem „Francouzský šanson“.
Výstava výtvarných prací žáků. Od 9.6. do 28.6. si mohli návštěvníci školy,
pracovníci školy i žáci prohlédnout výstavu výtvarných prací žáků různých oborů,
které vznikly v rámci výuky Estetická výchova.
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17. Vyhodnocení programu environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty
Střední škola profesní přípravy je zapojena do sítě škol zabývajících se ekologickou
výchovou M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy. Díky tomuto
projektu škola získala Certifikát školy 1. stupně ekologické výchovy.
V rámci plnění plánu EVVO pro školní rok 2016/2017 žáci školy absolvovali níže uvedené
akce:

Ozvěny ekofilmu září 2016
Dne 22.9.2016 navštívilo 46 žáků prvních ročníků kino Centrál, kde shlédli výukové filmy
s ekologickou tématikou.

Týdenní pobyt v přírodě Běleč nad Orlicí září 2016
Pobyt se uskutečnil 19. 9. – 23. 9. 2016 na základně J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí a
(po-st, st-pá).

Přednáška STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život) – Potravinové
přísady
Dne 11.11. a 15. 12. 2016 proběhly přednášky na téma potravinové přísady. Celkem
se zúčastnilo 80 žáků.
Exkurze Infocentrum Hučák - obnovitelné zdroje
Dne 24.3.2017 a 27.3. 2017 se uskutečnila exkurze v Infocentru Hučák v Hradci Králové.
Celkem se zúčastnilo 72 žáků prvních ročníků. Exkurze doplnila učivo předmětu Ekologická
výchova v tématu – Obnovitelné zdroje energie.

Den Země
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER pořádalo dne 21.4.2017 Den Země.
Žáky čekala příjemná procházka okolím Jiráskových sadů. Po cestě plnili různé badatelské
úkoly, prováděli pokusy a zároveň se vzdělávali a byli na čerstvém vzduchu. Celkem se
zúčastnilo 53 žáků.

Návštěva Botanické zahrady léčivých rostlin Hradec Králové
V průběhu května a června žáci školy s učiteli navštěvovali zahradu, která zabezpečuje
pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely.

Pobyt v přírodě Běleč květen 2017
Pobyt se uskutečnil 24.- 27. 5. 2017 na základně J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí a
zúčastnilo se ho 29 žáků prvních a druhých ročníků.
V rámci třídnických dnů se žáci školy se svými třídními učiteli zúčastnili řady poznávacích
výletů a poznávali krásy samotného Hradce Králové a okolí.
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18. Vyhodnocení průzkumu uplatňování absolventů 2013/2014
Ve školním roce 2016/2017 nebyl proveden průzkum uplatňování absolventů na trhu
práce jako v předešlých letech z důvodu administrativní a finanční náročnosti. Připravujeme
inovovanou formu šetření.

19. Závěr
Na základě srovnání cílů stanovených pro školní rok 2016/2017 v Organizačním zajištění
školního roku( č.j. OUHK/778/2016/LM) a výsledků uváděných v této zprávě, konstatujeme
následující:

A. Oblast výchovně vzdělávací
V této prioritní oblasti činnosti školy jsou pro nás stále zavazující výsledky a hodnocení
uvedené v poslední komplexní zprávě České školní inspekce z února 2013, kde je škola ve
všech sledovaných oblastech hodnocena nadprůměrně, mnohé aktivity jsou označeny jako
příklady dobré praxe, ve škole jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a je jim věnována adekvátní péče. Vedení školy a všichni její
pracovníci v uváděném školním roce usilovali o udržení této kvality školy řadou konkrétních
kroků a opatření.
Významnou změnou, která se promítla do výchovně vzdělávacího procesu bylo nabytí
účinnosti vyhlášky č. 27/2016 Sb.. V souladu s jejími ustanoveními bylo nezbytné zajištění
masivní diagnostiky a rediagnostiky žáků, která je nejen časově a administrativně velmi
náročná, ale vyžaduje též součinnost zákonných zástupců žáků se školou i poradenským
zařízením, což bylo v případě některých našich žáků ze sociálně problematického rodinného
prostředí a přetížených poradenských zařízení obtížně realizovatelné.
Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí pracovníci mají speciálně – pedagogické
vzdělání a jsou zkušenými pedagogy, můžeme konstatovat, že je ve výuce důsledně
uplatňován individuální přístup k žákovi a voleny takové metody a formy vzdělávání, které
respektují jeho speciální vzdělávací potřeby. Tomu významnou měrou napomáhají předměty
Úvod do studia v 1. ročníku a Osobnostní výchova ve 2. ročníku všech oborů vzdělávání,
které vyučují třídní učitelé. Ti tak mají dostatečný prostor k poznávání žáků, jejich
pedagogické diagnostice a následné volbě optimálních edukačních postupů. Pozitivní vliv na
osobnostní rozvoj žáků mají též předměty Estetická výchova a Zdravotní výchova. Pro bližší
poznání žáků mimo školní prostředí se osvědčil adaptační kurz pořádaný každoročně pro žáky
v měsíci září a následně v měsíci květnu jako sportovně turistický zážitkový pobyt pro žáky
prvních a druhých ročníků.
Mezi „ohrožení“ výchovně vzdělávacího procesu patří stále dle našeho názoru poměrně
vysoká absence některých žáků a počet žáků, kteří předčasně studium ukončí. I když je jejich
počet v korelaci s celostátním průměrem zveřejněným v anketě Národního ústavu pro
vzdělávání, usiluje škola o minimalizaci těchto případů. Bohužel přibývá žáků s etopedickými
problémy a žáků, kteří žádají o individuální vzdělávací plány ze sociálních důvodů (nutnost
pracovat k zajištění vlastní obživy či pomoci rodině, v některých případech v kombinaci
s péčí o nemocného rodiče či péči o vlastní děti), ale také žáků s kombinovanými vadami,
psychiatrickými diagnózami, poruchou autististického spektra. „Staronovou“ zkušeností
v tomto školním roce je vyšší počet žáků, absolventů základních škol praktických, kteří byli
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přijati na střední školu tzv. hlavního vzdělávacího proudu a rodiče s žáky velmi záhy (
v měsíci říjnu) požádali o přestup na naši školu.
Odborný výcvik probíhal ve školních dílnách, smluvních pracovištích a zakázkách bez
zásadních problémů. Děkujeme touto cestou našim sociálním partnerům za vytváření
kvalitních podmínek pro praxi našich žáků. 11. května 2017 proběhlo v Praze setkání studentů
„Albert 2017“, kde tři z našich žáků oboru prodavačské práce obdrželi ocenění „ Vzorný
žák“.
V rámci plnění „Minimálního preventivního programu“ je realizována řada akcí.
Největšímu zájmu se tradičně těší sportovní aktivity, i když učitelé, kteří je zajišťují,
konstatují i v této oblasti každoroční pozvolný pokles zájmu. Oblibě se těší školní soutěže,
exkurze a návštěvy kulturních akcí. Realizovány byly granty za finanční podpory Magistrátu
města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje (viz samostatná kapitola).
O kvalitě práce pedagogů v odborné přípravě svědčí vysoká úspěšnost našich žáků
v celostátně koncipovaném jednotném zadání závěrečných zkoušek. Škola je zapojena do
pilotáže bank úkolů písemných závěrečných zkoušek na počítači vybraných oborů.
V listopadu učitelé s žáky odzkoušeli a připomínkovali obory Zednické práce, Potravinářské
práce, Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Provozní práce. V červnu byla
škola rovněž zařazena ČŠI do projektu zjišťování gramotnosti žáků. Přínosem pro zkvalitnění
výchovně vzdělávacího procesu je v letošním školním roce instalace počítačů s velkoplošnou
obrazovkou do každé třídy, která umožňuje učitelům využívat a vytvářet digitální učební
materiály i další implementaci IT technologií do výuky.
Ve školním roce 2016/2017 rovněž pokračovaly vzdělávací kurzy pro dospělé a zkoušky
profesních kvalifikací. Je nutné konstatovat, že zájem o tyto vzdělávací programy je z důvodů
finanční náročnosti nízký.

B. Oblast provozu a hospodaření
Bylo zajištěno dostatečné finanční krytí na běžný provoz a údržbu školy včetně výpočetní
techniky. Proběhla celková revize oken a jejich kompletní oprava. Další kabinety byly
vybaveny novým nábytkem. Na budově školy je nově umístěn propagační banner. Z dotace
zřizovatele jsme mohli pořídit nový automobil typu tranzit pro zajištění výuky na středisku
praktického vyučování stavebním a zakoupit novou pekařsko – cukrářskou pec. Probíhá
výběrové řízení na výměnu osvětlení v nové tělocvičně a stavební řízení na připojení
optického kabelu. Ve čtyřech učebnách využívaných Speciální základní školou bylo
vyměněno PVC. V době letních prázdnin byly vymalovány všechny učebny a chodby
v budově školy. Jak je uvedeno výše, mimo plán rozvoje se podařilo vybavit všechny třídy
počítačem, velkoplošnou obrazovkou a připojením k internetu.

C. Oblast organizace a řízení
V důsledku zavádění inkluzivního vzdělávání dochází dále k úbytku počtu žáků školy. I
v tomto školním roce bylo proto nutné přistoupit ke snížení počtu pracovníků o dvě pracovní
místa (pedagogické a nepedagogické). Zlepšuje se práce s nově zavedeným programem
BAKALÁŘI a spisovou službou ATHÉNA. V průběžné aktualizaci nově spuštěných
webových stránek školy přetrvávají rezervy.

35

Děkujeme touto formou všem spolupracovníkům za jejich podíl na zvládnutí hlavních
úkolů ve školním roce 2016/2017.

PaedDr. Libor Mojžíš
ředitel školy

V Hradci Králové 25.8. 2017
Zpracovala: PaedDr. Zita Horáková, zástupkyně ředitele školy

Podklady k výroční zprávě byly projednány pedagogickou radou dne 28. 8. 2017
Výroční zpráva byla předložena školské radě dne: 11.10. 2017
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne :
Zápis z jednání školské rady - příloha
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