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Základní údaje o škole 
  

 Název školy:    Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

       Adresa:    Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany 

       Právní forma:   příspěvková organizace 

       Zřizovatel:   Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13 

       IČO:    18242171 

       IZO ředitelství školy:  018242171 

  

Kontakty: 

       Číslo telefonu:   371 728 522 – ředitelka SŠ 

                                  371 728 523 – ústředna SŠ 

       E-mailová adresa:  stredni@skola-rokycany.cz 

       Datová schránka:  52cdsvx 

       www stránky:   www.skola-rokycany.cz 

       Jméno ředitelky školy:     Ing. Irena Vostrá 

       Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Ing. Eva Koutská 

       Zástupce ředitele pro praktické vyučování:      Bc. Dagmar Kfelířová 

       Vedoucí vychovatelka na DM :                        Dagmar Pavelková 

 

Údaje o školské radě: 

        Předseda školské rady:     Ing. Markéta Šlegelová 

        Členové jmenovaní zřizovatelem školy:  Mgr. Jan Šašek, 

                                                                                   Mgr. Sobotková Marcela                                                                                                    

        Členové zvoleni zákonnými zástupci žáků  

        a zletilými žáky:      Lucie Kubicová, Karolína Blažková 

        Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Lukáš Houdek 

 

Přehled vyučovaných oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021 

        
Přehled oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

66 -41-L/01   Obchodník RVP, Management a ekonomika obchodu ŠVP                                              

65- 41-L/01   Gastronomie  RVP, Management a služby v gastronomii ŠVP                     

23-45-L/01    Mechanik seřizovač RVP, Mechanik seřizovač ŠVP 

 

 

Přehled oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem 

 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových vozidel RVP, Automechanik ŠVP                                      

23-51-H/01    Strojní mechanik RVP, Zámečník ŠVP                                             

23-56-H/01    Obráběč kovů RVP, Obráběč kovů ŠVP 

66-51-H/01    Prodavač RVP, Obchodní specialista  ŠVP                  

65-51-H/01    Kuchař – číšník RVP, Kuchař – číšník ŠVP    

41-55-H/01    Opravář zemědělských strojů RVP, Opravář zemědělských strojů ŠVP 

41-56-H/01    Lesní mechanizátor RVP, Lesní mechanizátor ŠVP                                    

mailto:stredni@skola-rokycany.cz
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Obory vzdělání nástavbového studia (denní formy vzdělávání – 2 roky) 

 

23-43-L/51    Provozní technika RVP, Provozní technika ŠVP 

64-41-L/51    Podnikání RVP, Podnikání ŠVP 

 

Obory vzdělání nástavbového studia (dálkové formy vzdělávání – 3 roky) 

 

64-41-L/51  Podnikání RVP, Podnikání ŠVP                                               

 

 

Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek)  

 

Název vzdělávacího programu č. j. 

Obchodník (66-41-L/01) 12698/2007-23 RVP 

Management a ekonomika obchodu                               ŠVP       

Gastronomie (65-41-L/01) 12698/2007-23 RVP 

Management a služby v gastronomii ŠVP 

Mechanik seřizovač (23-45-L/01) 9325/2009-23 RVP 

Mechanik seřizovač  ŠVP 

Strojní mechanik (23-51-H/01) 12698/2007-23 RVP  

Zámečník ŠVP 

Obráběč kovů (23-56-H/01) 6907/2008-23 RVP 

Obráběč kovů ŠVP 

Mechanik opravář motorových vozidel 

(23-68-H/01) 

12698/2007-23 RVP 

Automechanik       ŠVP       

Kuchař – číšník (65-51-H/01) 12698/2007-23 RVP 

Kuchař – číšník  ŠVP 

Prodavač (66-51-H/01) 12698/2007-23 RVP 

Obchodní specialista   ŠVP 

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01) 12698/2007-23 

Opravář zemědělských strojů ŠVP 

Lesní mechanizátor (41-56-H/01) 6907/2008-23 

Lesní mechanizátor ŠVP 

Provozní technika (23-43-L/51) 1606/2010-23 RVP 

Provozní technika ŠVP 

Podnikání (64-41-L/51) 9325/2009-23 RVP 

Podnikání ŠVP 
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Součásti školy (za školní rok 2020/2021) 
 

 

  

Doplňková činnost- ubytování: 100 lůžek – 2,5 prac. přepočtených  

* 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. 

 

 Počet tříd a žáků/studentů, včetně žáků závěrečných ročníků  

 

 

Kód a název oboru      

 

Počet žáků/studentů 

v denní formě studia 

 

     

 

Počet tříd 

(denní  

studium) 

  
30. 9. 2020 

 

 31. 8. 2021 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 52 54 4 

23-56-H/01 Obráběč kovů 33 41 3 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových  

                    vozidel 

58 47 3 

23-51-H/01  Strojní mechanik 27 34 3 

66-51-H/01  Prodavač 13 12 2,5 

65-51-H/01  Kuchař - číšník 60 56 3,5 

66-41-L/01  Obchodník 21 4 1,5 

41-55-H/01  Opravář zemědělských strojů 36 33 3 

41-56-H/01  Lesní mechanizátor 12 8 2 

65-41-L/01  Gastronomie 22 23 2,5 

23-43-L/51  Provozní technika  40 32 2 

64-41-L/51  Podnikání – denní forma vzdělávání 39 24 2 

64-41-L/51  Podnikání – dálková forma 15 22 1 

Celkem     428       390        33 

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacit

a 

součásti 

/cílová/ 

            ▲ 

Počet 

uživatelů 

celkem 

          *     

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet  

pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 018242171 - SŠ 850 390 121 63,63 60,45 47 44,27 

 108026868 – Školní jídelna 500 234 111 5 1,48 ------- -------- 

 110016793 - Domov mládeže 150 6 2 9 9,11 3 2,5 
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Vývoj počtu žáků od školního roku 2016/2017 do 2020/2021  

 

 
 

 

 

Počet tříd a žáků v jiných formách vzdělávání, vč. žáků závěrečných 

ročníků 
 

Kód a název oboru      

Počet žáků v jiných formách 

studia 

/formu studia označte / ** 

 

       * 

Počet 

tříd  

k 30.9. 

2020 

forma 

studia 

k 31.8. 

2021 

forma 

studia 

 

64-41-L/51 – Podnikání – dálková forma 

vzdělávání (1.- 3. ročník) 

9 DK 8 DK 1 

 

**  VČ - večerní,  DK - dálková, DČ – distanční, KO -  kombinovaná   

 

Přehled pracovníků školy – podle stavu k 30. 6. 2021 

 
Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických  

prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. 

pracovníků 

se vzděláním 

VŠ / 

SŠ/vyučen 

Průměrná 

délka 

pedagog. 

praxe 

/za všechny 

pedagog.prac./ 

Počet 

pedagog. prac. 

splňujících 

pedagogickou 

způsobilost 

   77,6355/71,0584         54/46,7704       34/19/1        21        52 
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4.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Ped.pra

covník 

číslo 

 

 

Pracovní 

zařazení, 

funkce 

 

Úvazek 

 

Kvalifikace – stupeň vzdělání, obor, 

aprobace,DPS 

 

Věk 

Roků 

ped. 

praxe 

1032 učitelka zkrácený Univerzita Palackého Olomouc 58 20 

1003 učitelka zkrácený PF Plzeň, 5. – 12. stupeň 60 37 

1099 učitelka  plný VŠ zem, DPS 59 29 

1007 učitel  plný  ZČU Plzeň  36 8 

1008 učitelka zkrácený PF Plzeň, soc. práce, DPS 42 10 

2202 D učitel zkrácený PF Olomouc  65 36 

1020 učitel plný ZČU Plzeň  30 5,5 

1023 učitel  zkrácený ČVUT Praha, ZČU Plzeň  58 1 

1014 učitel plný PF Plzeň 5.- 12. stupeň, PF UK 

Praha 

64 38 

1049 učitelka zkrácený ZČU Plzeň 36 11 

2009 učitel plný ZČU Plzeň + DPS 39 11 

1033 učitelka  zkrácený ZČU Plzeň + DPS 42 7 

1089 D učitelka  zkrácený UK Praha  61 37 

2408 UOV plný SOU Plzeň 53 1,5 

1074 učitelka zkrácený  VŠE Praha, DPS  56 21 

1060 učitelka plný ČVUT Praha, učitelství odborných 

předmětů   

42 10 

1086 učitelka  plný VŠE, DPS 42 9 

1052 učitelka plný VŠ Hotel. škola Praha, ZČU Plzeň-  

ČJ  

33 11 

1038 učitelka plný ZČU Plzeň – fakulta strojní, DPS  54 5 

2008 UOV plný SŠ Rokycany,  DPS 32 12 

2203 učitel zkrácený Vojenská akademie, DPS 59 12 

1010 učitel plný SZTŠ Plzeň, PF UK Praha, PF 

Ostrava  

60 27 

1017D učitel zkrácený VŠSE Plzeň, DPS 69 41 

1018D učitel, vých. 

poradce 

plný PF Plzeň 5. – 12. stupeň  65 40 

1071 učitelka  zkrácený VŠ zem. Praha, DPS 51 18 

1042 učitelka plný VŠE Praha, DPS  56 26 

1026 učitelka plný PF Plzeň, 5. - 12. stupeň 51 27 

1092 vychovatelka plný  SPŠ Karlovy Vary, ZČU-DPS 58 30 

2402 UOV plný VL prod., kuchař, SŠ SOU, DPS, 

ZČU Plzeň 

58 34 

2410 UOV zkrácený VL prod, SEŠ Plzeň, DPS 60 28 

 

2501 

UOV plný VL prod, kuchař, SŠP Plzeň, DPS 61 37 

2403 učitelka  zkrácený VL prod, EŠ Plzeň, DPS, UJAK 58 34 
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Praha 

2502 UOV zkrácený  VL prod., SOU RO, DPS 60 26 

1047 učitel plný Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad 

Labem 

35 13 

2001D UOV  plný 

 

VL stroj. zámečník, SPŠS Plzeň, 

DPS 

66 37 

2002 UOV plný VL, USO strojní, DPS 64 38 

3040D UOV plný VL SPŠS Plzeň, DPS 68 45 

3043 UOV plný VL, USO strojní, DPS 57 26 

2204 UOV plný  VL, SPŠD, DPS 64 24 

2205 UOV plný VL, Gymnázium, DPS 52 23 

2006 UOV plný VL, SPŠS Plzeň, DPS 49 22 

2005 UOV plný VL, SOU, DPS 54 20 

3045 UOV plný VL prodavač, SOU Rokycany, DPS, 

ZČU Plzeň 

36 15 

1027 učitelka zkrácený PF Plzeň, PF- AJ 42 19 

3023 ředitelka 

 

plný SZTŠ Žlutice, VL kuchař, DPS, 

ZČU Praha 

59 14 

2405 UOV plný VL, SOŠ obchodu a  služeb Plzeň, 

DPS, ZČU PF 

44 13 

1081 učitelka  plný VŠ 55 21 

2012 učitel  zkrácený VL, SPŠS Plzeň + DPS 46 15 

1095 vychovatelka   plný  SPŠ Karlovy Vary  59 20 

1091 vychovatelka zkrácený Gymnázium RO, SPŠ Karlovy Vary 71 16 

2011 UOV  plný VL, SZŠ Plzeň +DPS 51 28 

2012 UOV  zkrácený VL, SPŠS Plzeň + DPS 46 15 

2014 UOV plný  ZČU Plzeň + DPS 30 7 

1039 učitelka  plný ZČU Plzeň-fakulta strojní, stud. 

pedag. 

36 6 

 

 

Pozn.:    u pedagog. pracovníků v důchodovém věku vyznačte vedle poř. čísla  D 

              u externích  pedagog. pracovníků vyznačte vedle poř. čísla Ex  

  

5. Další vzdělání pedagogických pracovníků 

 
Počet akcí v průběhu školního roku:     26 

Počet zúčastněných pedagogů/nepedagogů:  29/11 

 

Obsah vzdělávání – předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno:   

 

Setkání školních metodiků prevence 

Seminář – ANAG – economy – videoseminář Závažná novela zákoníku práce 2020 

Seminář - AKK economy – videoseminář Inventarizace majetku a závazků 

Školení - Nakl.Forum – e-Learing záludnosti spisové služby 

Workshop – VIS – ekonomické workshopy ŠJ 
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Školení - Asociace ŠJ – školení hygienického minima - Rokycany 

Školení - M. Ševčík – chemické látky – zpracování, hodnocení 

Kurz – Jídelny.cz – online – Jak mít v pořádku systém kritických bodů 

Seminář – nakladatelství Eduko – Ekonomické praktikum pro učitele 

Seminář – KCVJ – čtenářská gramotnost 

Webinář – INEV – finanční gramotnost 

Seminář – KCV a JŠ – Zvládání manipulací včetně aut, sebepoznání k rozvoji osobnosti,   

                  čtenářské dílny a rozvoj čtenářské gramotnosti, matematika nemusí být vážná   

                  věc – hrajeme si s čísličky 

Kurz – KCV a JŠ – anglického jazyka 

Seminář KCV a JŠ – aktuální trendy ve stravování 

Kurz Právnická fakulta – základy práva  

Kurz – KCV – kurz anglického jazyka 

Webinář – Paris – účetnictví příspěvkových organizací 

Webinář – Aliaves – školení PAP 

Webinář – Paris – spisová služba 

Webinář – INEV Akademie – Makroekonomie I., finanční gramotnost 

Webinář – Štohl - DPH  

Kurz – Tandem – jazykový kurz německého jazyka 

Školení BOZP, PO, první pomoc 

Školení řidičů 

Školení zvedáků- autodílna 

Školení VZV, jeřábníků 

 

Finanční náklady vynaložené na DVPP:   97.228,31,-- Kč 

 

 

 

5.1. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
  

 

 

Předmět 

  

Celkový počet hodin 

odučených týdně 

  

Z toho 

odučených 

aprobovaně 

Automobily 4,5 4,5 

Anglický jazyk 68 34 

Anglický jazyk - konverzace 3 0 

Český jazyk 51 51 

Dějepis 10 10 

Elektrotechnika 3,5 3,5 

Ekonomika 28 28 

Fyzika 21,25 21,25 

Hospodářský zeměpis 0 0 

Informační a komunikační technologie 30,5 30,5 

Matematika 50 39 

Management a marketing 8 8 
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Německý jazyk 6 6 

Německý jazyk - konverzace 0 0 

Opravárenství a diagnostika 7 7 

Občanská nauka 19 10 

Obchodní počty 1 1 

Obchodní provoz 2 2 

Právo 3 3 

Propagace 3 3 

Psychologie 2,25 2,25 

Potraviny a výživa 4,5 3 

Strojírenská technologie 18,5 18,5 

Stolničení 4 4 

Strojnictví  11,5 11,5 

Stroje a zařízení 5 5 

Technologie 34,5 27 

Technická dokumentace 15 13 

Technická měření 4 4 

Tělesná výchova 32 32 

Účetnictví 9 9 

Zbožíznalství 6 6 

Základy přírodních věd 15,75 0 

Řízení motorových vozidel 2 2 

Ruský jazyk 0 0 

Daňová evidence 2 2 

Písemná a elektronická komunikace 12,25 12,25 

Výživa 4 4 

Obchodní provoz a logistika 2 2 

Výroba a odbyt v gastronomii 4 4 

Společenská výchova 1 1 

Praktická cvičení 6,75 6,75 

Komunikace ve službách 1 1 

Technologie oprav  4,5 4,5 

Zemědělské stroje a zařízení   3,5 3,5 

Nauka o lese  3 0 

Myslivost  1 0 

Základy zemědělské výroby   2 2 

Motorová vozidla 2 2 

Programování NC strojů 5,5 5,5 

Počítače v oboru 4 4 

Odborný výcvik 509 509 

CELKEM   1050,25            962,50 
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6. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 
 

Forma studia Počet žáků přihlášených 

celkem 

Počet žáků, 

kteří  

skutečně 

nastoupili 

k 30. 9. 2021 

Počet 

odvolání  

proti  

nepřijetí  

ke studiu 

 1. kolo 

 

 Další kola 

Denní forma 127 59 206 0 

Jiná forma 0 0 0 0 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 k 31. 8. 2021   
 

7.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 

      (včetně závěrečných ročníků)  

 

 Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nedostavil se  

(omluven) 

s MZ 14 108 38 0 

S VL 6 156 68 0 

 

 

 

7.2. Údaje o chování žáků – k 31. 8. 2020 (denní studium SŠ) 
 

 snížený stupeň z chování 

2. stupeň 

   snížený stupeň 

z chování 3. stupeň 

Podmíněně 

vyloučeni 

 

vyloučeni 

Celkem 2 1 0 0 

 

 

7.3. Výsledky maturitních zkoušek v jarním období  
 

Výsledky MZ Počet žáků 

přihlášených 

k MZ celkem  
Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl  

6 16 8 31 

   nepřipuštěno  

  Nedostavil se (omluven)    1 

 

7.4. Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období   

 

Výsledky MZ Počet žáků 

konajících 

opravnou MZ – 

podzim   

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl  
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0 8 4 14 

  Nedostavil se (omluven)   2 

 

7.5. Jarní termín maturitní zkoušky – společná část   
 

Počet žáků konajících MZ - jaro Prospělo Neprospěl 

Český jazyk a literatura 26 5 

Cizí jazyk – anglický jazyk 22 5 

Cizí jazyk – německý jazyk 0 0 

Cizí jazyk – ruský jazyk 0 0 

Matematika  3 1 

 

7.6. Výsledky závěrečných zkoušek  
 

Výsledky ZZ Z toho počet žáků 

konajících ZZ 

v opravném nebo 

náhradním termínu    

Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl  

7 54 3 12 

   nedostavil se 1 

 

8. Žáci s individuálním studijním plánem ve školním roce 2020/2021   
 

Druh postižení Celkem  

Počet žáků s IVP   1. stupeň podpory   6 

  2. stupeň podpory 22   

  3. stupeň podpory   1 

Z toho talentovaných 0 

V jakém oboru  0 

 

9. Školní metodik prevence (ŠMP) 

  
Počet fyzických osob  1 

Zařazení do platové třídy 12 

Vyučovací povinnost – hodin 21 

Funkci ŠMP zastává let   1 

Působí i jako výchovný poradce ne 

 

9.1. Vzdělání školního metodika prevence 

 
Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Jiné 

                ano  
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9.2. Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 
 

Absolvoval/a 2020 

Studuje, studium dokončí ve školním roce - 

 

 

9.3. Primární prevence rizikového chování ve škole 
 

Škola využívá nabízených programů 

neziskových či jiných organizací 

 ano 

Pokud ano, uveďte jakých Diakonie 

Škola vypracovává vlastní projekt, 

program, aj., jehož realizátory jsou učitelé 

Ne 

Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, 

nevýhody, možnosti, co by se mohlo 

podle Vás zlepšit, co by Vám pomohlo 

apod.  

Uvítali bychom možnost získání finančních 

prostředků na primárně preventivní aktivity 

bez vypracovávání Šablon atd., popřípadě od 

jiných organizací – občanských sdružení. 

Z naší zkušenosti máme zjištěno, že třetí 

osoba vstupující do výchovně vzdělávacího 

procesu na žáky působí mnohem lépe. 

 

 

9.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 
Ve školním roce 2020/2021: 

 

Pro pedagogické pracovníky proběhla beseda na téma Mezilidské vztahy a Jak pracovat se 

žáky se SPU a SPUCH. 

 

V rámci předmětů občanské nauky, právní výchovy, českého jazyka a ostatních předmětů a 

v třídnických hodinách dostávají žáci informace o: 

 

 škodlivosti užívání drog, alkoholu, kouření 

 nebezpečí sebepoškozování a šikany 

 netolismu 

 intoleranci, xenofobii, rasové nesnášenlivosti, příslušnosti k různým subkulturám 

 rizikovým sexuálním chování 

 náboženské toleranci 

 

Ve školním roce bylo provedeno 3 x sociometrické šetření v 1. a 2. ročnících  

se zaměřením na šikanu mezi žáky a na jiné nevhodné chování, v ostatních třídách se 

šetření provádí na základě vzniklé výchovné situace.  

 

V rámci „Šablon II“ pracuje ve škole kariérový poradce Mgr. Irena Nováková. Je 

vypracována „Koncepce rozvoje kariérových kompetencí žáků a kariérového poradenství“, 

která navazuje na cíle školy v rámci náboru žáků, volby povolání, komunikace s rodiči, 

zaměstnavateli apod. 
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9.5. Spolupráce školy se sociálními partnery (úřad práce, zaměstnavateli  

       a dalšími) 
 

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, pracovištěm Rokycany 

v těchto oblastech: 

 

 konzultace při vytváření individuálních plánů, 

 seznamovací akce žáků prvních ročníků, 

 společná setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ z Rokycanska. 

 

Spolupráce s Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Rokycany v těchto oblastech: 

 

 návštěvy a besedy ÚP v rámci Úvodu do světa práce, 

 účast pracovníků ÚP na Dnu otevřených dveří. 

 

Spolupráce s Mě Ú Rokycany, s odborem sociálním a zdravotním v těchto oblastech: 

 

 pravidelné konzultace nad problematickými žáky. 

 

Spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR probíhá v těchto oblastech: 

 

 nábor žáků pro práci u PČR a AČR, 

 s PČR při orientačních zkouškách na alkohol a drogy u žáků 

 

 

9.6. Firmy poskytující stipendium pro žáky SŠ:    
        

MUBEA, spol. s. r.o. Mubea Transmission Components, s. r. o. 

WEILER Holoubkov, s. r. o. 

DOOSAN ŠKODA POWER, s. r. o. Plzeň  

SCHÄFER - MENK, s .r. o. Dýšina 

WORKPRESS-AVIATION, s. r. o. Plzeň 

STREICHER, spol. s. r.o. Plzeň 

APB – Plzeň, a. s.  

 

9.7. Preventivní program školy 
 

A) Školní metodik prevence (dále jen ŠMP) a výchovný poradce (dále jen VP): 

Připravuje dotazníky pro sociometrická měření s třídními učiteli. Každodenně spolupracuje 

s každým učitelem a třídním učitelem při vyhledávání problémových žáků a skupin žáků, 

navrhuje způsob řešení vzniklých problémů. Spolupracuje s třídním učitelem na plánu a 

náplni třídnických hodin. Pravidelná kontrola schránky důvěry. Konzultace 

s pedagogickými pracovníky o výchovných problémech jednotlivých žáků. Zabezpečuje 

odborné a metodické pomoci pro pedagogické pracovníky – přednášky, besedy, 

konzultace. Spolupráce s metodiky prevence na ZŠ a SŠ okresu Rokycany. Práce ve 

výchovné komisi SŠ Rokycany.  
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Výše uvedené body byly splněny: 

 

 připravil témata pro třídnické hodiny a skupinové informace, 

 připravil ve spolupráci s třídními učiteli IVP pro žáky s dys. poruchami, 

 spolupracuje s PPP Rokycany s Mgr. Ježkovou, 

 připravil podklady pro náborovou brožůrku, letáčky 

 řídí spolu s ZŘTV výchovnou komisi, 

 při náboru žáků spolupracuje s výchovnými poradci ZŠ v regionu Rokycany i mimo 

něj  

 všem žákům devátých ročníků ZŠ z Rokycanska byla rozdána informační brožůrka 

o SŠ a online Dny otevřených dveří.     

 

 

B) Třídní učitel (dále jen TU): 

Cíle a oblasti třídnických hodin (1x  do měsíce dle rozvrhu). Plán aktivit se žáky ze třídy a 

plán třídnických hodin sestaven v termínu (do konce srpna). 

Plán sociometrických měření mezi žáky ve třídě (sleduje problémové žáky a skupiny žáků 

ve třídě) odevzdá ŠMP do konce srpna. Spolupracuje s výchovným poradcem, s ostatními 

učiteli (učitelé teorie, učitelé odborného výcviku). Předává statistický přehled o konaných 

a připravovaných akcích školnímu metodikovi prevence. Řídí se Programem zaměřeným 

na prevenci a řešení šikany. 

Výše uvedené body byly splněny: 

 

 TU stanovili termín třídnických hodin – minimálně 1x měsíčně, 

 téma třídnické hodiny bylo určeno výchovným poradcem, 

 provedení třídnické hodiny TU zaznamenali do elektronické třídní knihy, 

 na třídnických hodinách také projednávali každodenní problémy,  

 žáků ve vztahových otázkách mezi sebou, v přípravě na vyučování atd.,  

 ve spolupráci s výchovným poradcem provedli třídní učitelé ve třídách podle 

potřeby sociometrické šetření zaměřené na nevhodné chování žáků, 

 v 1. ročníku provedli v měsíci září adaptační den pro nově vzniklé kolektivy, 

 pracovali ve výchovné komisi, 

 spolupracovali s učitelem odborného výcviku. 

 

 

C) Učitelé teorie a učitelé odborného výcviku (dále jen učitelé): 

Pracují ve vyučovacích hodinách se žáky s SPU podle individuálně vzdělávacího 

programu.  

Sledují konkrétní podmínky a situace ve třídě a škole. Plán zájmové kroužkové činnosti 

odevzdán ŠMP do konce srpna, aktualizován do konce září. Samostatně se účastní 

vzdělávacích kurzů zaměřených na prevenci rizikového chování. Předává statistický 

přehled o konaných a připravovaných akcích ŠMP. Pravidelně sledují riziková místa 

v prostorách školy: šatny, toalety, chodba k jídelně, o přestávkách učebny a prostory okolo 

budovy v areálu SŠ. Může zabezpečit odborné a metodické přednášky nebo besedy pro 

pedagogické pracovníky. Řídí se Programem zaměřeným na prevenci a řešení šikany. 
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Výše uvedené body byly splněny: 

 

 stanovili termín skupinové informace – minimálně 1x měsíčně, 

 téma skupinové informace bylo určeno výchovným poradcem, 

 provedení skupinové informace zaznamenali do elektronické třídní knihy, 

 danému tématu věnovali minimálně 15 minut, 

 pracovali ve výchovné komisi, 

 spolupracovali s třídním učitelem. 

 

10. Prezentace školy  
 

10.1. Účast žáků v soutěžích: 

 

Soutěž Zaměstnanecká liga – sportovní soutěž – dne 8. 9. 2020, soutěže se zúčastnilo 6 

žáků a 5 učitelů. 

 

Barmanský kurz – od 21. 9. 2020, akce ze zúčastnilo celkem 13 žáků. 

 

Soutěž Jízda zručnosti 2020 – dne 1. 10. 2020, soutěže se zúčastnil žák Vrbecký David 

AOZ2, který obsadil 5. místo a Moulis Tomáš S2, který se umístil na 3. místě.  

Eko olympiáda – dne 16.3.2021, soutěže se zúčastnili dva žáci  

Soutěž Robotiky – dne 20. 4. 2021 – online, soutěže se zúčastnili 4 žáci 

Soutěž Technika má zlaté dno 

 

V důsledku vládního nařízení byly některé akce ve školním roce 2020/2021 zrušené. 

 

10. 2. Prezentace školy na veřejnosti: 

 

Občerstvení - Nemocnice Rokycany, dne 8. 9. 2020 

Občerstvení - Vánoční balíčky MěÚ Rokycany,  dne 14. 12. 2020 

Občerstvení - Vojenské muzeum, dne 21. 6. 2021 

 

Průběžně zajišťujeme občerstvení pro soukromé osoby, firmy, školy v rámci oborů 

vzdělání Gastronomie a Kuchař - číšník. 

Dny otevřených dveří na SŠ Rokycany (11.11 – 14. 11. 2021, dne 28. 1. 2021) 

Akademie řemesel 

Podpora technického vzdělávání- kroužky pro ZŠ a MŠ 

Posviť si na budoucnost 

Nábory žáků v ZŠ 

Předání vánočních balíčků: záchranářům v Rokycanech, v Radnicích, nemocnice 

Rokycany - jako poděkování za jejich práci v rámci covid19. 

 

10.3. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: 

 

Škola v rámci ekologické výchovy žáků má vlastní ekologickou učebnu, v letošním 

školním roce proběhl ekologický výlet žáků na Čilinu Rokycany - ve dne 23. 6. 2021, třída 

S3, žáci prvních ročníků podnikli v září ekologické výlety do okolí, seznamovali se 
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s přírodou a okolními památkami. Škola je zapojena do programu „Recyklohraní“ – třídění 

elektrobaterií a vybraného elektrozařízení (spoluorganizátorem je společnost ASEKOL, 

která zajišťuje svoz a recyklaci). V průběhu školního roku jsme navázali spolupráci 

s firmou ejpovický závod Ball Beverage Packaging, která do školy umístila speciální 

odpadkové koše na plechovky.  I nadále probíhala aktualizace nástěnek a výstavy 

fotografií na téma „Životní prostředí“. Vedení školy dohlíží na dostatečnou ekologizaci 

provozu školy, jako je systematické třídění odpadu, dodržování úspor energie (světla,vody, 

provoz dílen, provoz autoparku apod.) Koordinátor EVVO se pravidelně zúčastňuje 

krajské environmentální konference v Plzni.  

 

11. Získání Dodatku k osvědčení (Europass) 
 

Všichni žáci ve školním roce 2020/2021, kteří získali vysvědčení o závěrečné zkoušce, 

výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce, obdrželi Dodatek k osvědčení (europass) 

v českém jazyce a v anglickém jazyce. 

 

12. Získání certifikátu Hospodářské komory ČR 
 

Ve školním roce 2020/2021 nezískal „Osvědčení HK ČR“ žádný absolvent, jelikož HK 

tento certifikát žákům z důvodu COVID19 neposkytovala. 

         

13. Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

      (EVVO) 
 

Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ano 

Uveďte jeho aprobaci učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů 

  

14. Souhrn akcí environmentálního vzdělávání 
 

Vedení školy v tomto období: 

 

 dohlíželo na dostatečnou ekologizaci provozu školy: 

 systematické třídění odpadu 

 dodržování úspor energie (světla, chod dílen, provoz autoparku) 

 zabezpečilo docházení dvou odborných časopisů (Příroda, Naše příroda)  

s přiloženými  DVD s ekologickou tématikou 

 umožnilo žákům i pedagogům absolvovat ekologicky zaměřené exkurze a výlety 

 umožnilo koordinátorovi EVVO účast na vzdělávacích akcích a konferencí 

zaměřených na EVVO  

 škola je zapojena do programu „Recyklohraní“ – třídění elektrobaterií a vybraného 

elektrozařízení (spoluorganizátorem je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a 

recyklaci) 



 

                           Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 
                         

  
 

 16 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

 trvale zapojovali podle možností ekologická hlediska do výuky odborných předmětů, 

při výuce byly zhlédnuty DVD z odborných časopisů 

 doprovázeli a odborně vedli žáky na ekologicky zaměřených pobytech v rámci 

možností opatření COVID19    

Liblín – Kobylka a Volduchy – kemp Veselý Habr (poznávání rostlin, stromů, 

ornitologie, beseda o fotografování) 

 žáci prvních ročníků absolvovali ekologické vycházky do okolí školy, žáci vyšších 

ročníků poznávali přírodní památky na rokycanské stráni – Kalvárka, Klabavce a jejím 

okolí  

 dohlíželi na třídění odpadu na celé škole během školního roku  

 obnova nástěnek o ekologii a přírody kolem nás 

 

 

 

15.  Projekty SŠ Rokycany 

 
  Návštěvy ÚP České republiky kontaktní pracoviště Rokycany a besedy v rámci Úvodu  

 do světa práce. 

  Účast ÚP České republiky kontaktní pracoviště Rokycany na Dnech otevřených dveří. 

  Spolupráce při zabezpečení akce Posviť si na budoucnost.  

  Společná setkání výchovných poradců a metodiků prevence ZŠ a SŠ v PPP Rokycany. 

  Spolupráce se strojírenskými firmami. 

  Spolupráce se ZČU v Plzni, Fakulta strojní. 

  Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 "Podpora odborného vzdělávání v    

 Plzeňském kraji“. 

  Projekt CZ.02.3X/0.0/0.0/16_035/0007313 „Podpora žáků SŠ Rokycany ve výchovně  

      vzdělávacím procesu a sociálním rozvoji“. 

 Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji CZ.02.3.689/0.0./0.0./19_078/0019021. 

 EDUGRANT – nákup pomůcek a vybavení pro učebnu fyziky. 

 Spolupráce Auto Škoda Mladá Boleslav – poskytnutí učební pomůcky osobního 

     automobilu Škoda Kodiaq - pro výukové účely. 

 

Některá setkání probíhala v režimu online, vzhledem ke covidové situaci.  

 

16. Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování  

      (odborného výcviku) 

 
Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku pro žáky čtyřletých oborů 

vzdělání zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborů vzdělání zakončených 

závěrečnou zkouškou s následujícími firmami: 
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16.1. Obory vzdělání strojírenského zaměření: 

 

Mubea, spol. s r.o. Mubea Transmission Components, s. r. o. 

VKZ – KOVO, spol. s. r. o. 

DT Technologies, s. r. o. 

Weiler, s. r. o. Holoubkov 

Strojírenská výroba HBH, s. r. o. 

PRECISION CASTPARTS CZ,  s. r. o. 

FERMAT Presl, s. r. o. 

TOMSTEEL, s. r. o. 

HEAT group, s. r. o. 

OLBRICH – CZ , spol. s. r. o. 

STROJÍRNA TYC,  s. r. o.  

DOOSAN ŠKODA POWER, s. r. o. 

DOFI – MK, s.r.o. 

Josef Kopačka  

CAR SERVIS ROKYCANY, s. r. o. 

Vladimír Běhounek 

V – Auto Žebrák, s. r. o. 

ELKAWE, s. r. o. 

DM Company, a. s. 

Romino Car, s.r.o. 

Geis CZ, s. r. o. 

DATART INTERNATIONAL, a. s. 

BORGERS CS, spol. s r.o. 

Schäfer-Menk, s.r.o., Dýšina 

16.2. Obory vzdělání: Opravář zemědělských strojů, Lesní mechanizátor  

Osecká zemědělská a obchodní společnosti, a. s. 

Český Šternberk 

Polesí Skřež 

AG Produkt, a. s. 

Obecní úřad Raková 

Obecní úřad Mešno 

 

16.3. Obory vzdělání: Obchodník – podnikatel, Obchodní specialista 

BILLA, spol. s. r. o. 

AHOLD Czech Republic, a.s. - Albert Rokycany, 

Kaufland Česká republika, v. o. s. 

Penny Market, s. r. o.  

 

16.4. Obory vzdělání: Gastronomické služby, Kuchař - číšník 

Hotel operations Plzeň, s. r. o., Cortyard by Marriott Pilsen 

AZ Catering services, s. r. o. 

Švejk Gastro, s.r.o. 

Restaurant CORSO, Rokycany 

Restaurace Bowling Bar VIGNETTA, Rokycany 

LT.S. Logistic, s. r. o., Praha 
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Restaurace U Čápa Rokycany 

100ČES, s. r. o.  

Gren BOW, s. r. o. 

Střelnice, Rokycany 

Sladovna Mýto  

Múzická  kavárna, Resturace La BOEMA, Radnice 

Restaurace Na STATKU Mirošov 

Restaurace NA SPILCE Plzeň 

Hotel Bílý Lev 
Hotel Central, Plzeň 

 

17. Školská rada 
 

Školská rada se ve školním roce 2020/2021 sešla dvakrát. 

Dne 19. 10 2021: 

 kontrola usnesení 

 schválení výroční zprávy 

 informace o zahájení nového školního roku 

 noví kandidáti do školské rady 

 

Dne 28. 6. 2021: 

 seznámení s výsledky voleb 

 volba předsedy, místopředsedy a jednatele školské rady 

 schválení jednacího řádu a plánu činnosti školské rady 

 seznámení s dokumentem a jeho schválení – školní řád pro rok 2021/2022 

 seznámení se ŠVP oboru vzdělání mechanik seřizovač – obráběč kovů a jeho 

schválení. 

 

18. Žákovská rada 
 

Ve školním roce se členové žákovské rady sešli s vedením školy, kde řešili otázky týkající 

se rozvoje školy, zlepšení image, ale věnovali se i řešení stížností a připomínek žáků školy, 

ať již oprávněných nebo neoprávněných. 

 

19. Činnost domova mládeže 
 

Na začátku školního roku bylo na DM ubytováno celkem 6 žáků. V měsíci září žáci 

využívali posilovnu, hráli stolní tenis navštěvovali krytý bazén v Rokycanech.  

Od 7. 10. 2020 byl Domov mládeže z nařízení KHS Plzeňského kraje č.8/2020 uzavřen. 

Žáci přešli na distanční výuku. Provoz byl obnoven jen pro odborný výcvik při přítomnosti 

žáků. Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového 

opatření bod č. 3 odjel žák z praktické výuky domů. OD 24. 11. 2020 do 18. 12. 2020 byl 

provoz obnoven pro prezenční výuku nebo prezenční praktické vyučování Od 3. 5. – 6. 5. 

2021 byl DM otevřen na praktickou výuku. 24. 5. 2021 byl provoz DM znovu obnoven a 

ukončen 30. 6. 2021. Vzhledem k bezpečnostním opatřením kvůli Covid-19 se žáci 
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nesměli stýkat na společenských místnostech, prostory byly uzamčeny a veškeré aktivity 

nebyly vládním nařízením povoleny. 

 

20. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených v průběhu 

školního roku 2019/2020 
 

1. KONTROLA - KÚ PK OŠMS          

Datum: 20. 10. 2020 

Cíl kontroly:  

Ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu 

přímých výdajů na rok 2020, dodržování směrnic PK – VZ, uveřejňování smluv v registru 

(zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

2. KONTROLA -  KÚ PK OŠMS          

          

    Datum:  4. 1. – 8. 1. 2021 

Cíl kontroly:  

Předmětem byla následná kontrola dle kontrolního protokolu č.j. PK-EK/2176/19. 

Při následné kontrole bylo zjištěno, že nedostatky při kontrole hospodaření byly 

napraveny, u VZ nebyly zjištěny nedostatky a také i v registru smluv nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky. 

 

 

3. KONTROLA Oblastní inspektorát práce pro PK a KK 

 

Datum:  14. 5. 2021, 20. 5. 2021 

Cíl kontroly:  

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zák. 

č. 251/20005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména 

na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

Byly předloženy potřebné doklady.                                                                     

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

 

 

4. KONTROLA Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň                    

  

Datum:  16. 6. 2021 

Cíl kontroly:  

Předmětem kontroly byla kontrola povinností plynoucích dle § 3 zák. č. 146/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů – kontrola registrace, dodržování dat použitelnosti, dat 

minimální trvanlivosti, neporušenosti obalů, označování balených potravin, kontrola 

hygienických požadavků. 
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Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

na finančních možnostech školy.  

 

 

 

Zjištěné nedostatky budou postupně odstraněny v návaznosti na finanční možnosti školy.  

 

21. Řešení stížností 
 

Důvodných Částečně důvodných Nedůvodných 

1 1 2 

 

 

22. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném   

      přístupu k informacím 

 
Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:                                            Datum projednání ve školské radě:            

      18. 10. 2021                                                                                20. 10. 2021 

 

                                                                                                Ing. Markéta Šlegelová  

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy 

              

                                                            Ing. Irena Vostrá 
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V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  O  H O S P O D A Ř E N Í  Š K O L Y 

 

 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2020 (v Kč) 

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy      62 349 508,21,- 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců /platby za obědy/ 

          484 967,34,- 

3. příjmy z hospodářské činnosti        5 661 891,06,- 

4. ostatní příjmy       56 202 649,81,- 

 

b)výdaje 

1. investiční výdaje celkem      11 882 218,14,- 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:      63 028 105,44,- 

 náklady na platy pracovníků školy      31 340 984,00,- 

 ostatní osobní náklady        1 304 356,00,- 

 zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění      10 682 154,00,- 

 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky         1 363 935,12,- 

 stipendia                      0,- 

 ostatní provozní náklady      18 336 676,32,- 

 

 

I n v e s t i c e  v  r o c e  2 0 2 0 / 2 0 2 1 

 

 

 Rekonstrukce Domova mládeže ( výměna oken a vyzdívání lodžií ) 

 Výměna střešní krytiny a zateplení střechy na budově č. 4 

 Asfaltování části areálu SŠ 

 Nákup strojní investice – traktor s vlekem pro výuku autoškoly 

 V rámci spolupráce s firmou EU Wexler nám společnost poskytla robota pro výuku 

žáků strojních oborů 

 Oprava římsy na hlavní budově školy SŠ 

 Rozšíření wifi připojení do dílen OV 

 Oprava oplocení a úprava prostranství v areálu SŠ Rokycany 

 

 

 

 

 

 

 

 


