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1. Základní údaje o právnické osobû Stﬁední odborné uãili‰tû
Jiﬁice, Ruská cesta 404, Jiﬁice, PSâ 289 22 (dále jen ‰kola)
Název:
Sídlo:
Internetové stránky:
Zaﬁazení do sítû ‰kol:
Rejstﬁík ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení:
IâO:
IZO:
Identifikaãní ãíslo ﬁeditelství:
Zﬁizovatel ‰koly:
¤editel ‰koly:
Pﬁedseda ·kolské rady:
âlenové ·kolské rady:

Stﬁední odborné uãili‰tû Jiﬁice
Ruská cesta 404, Jiﬁice, PSâ 289 22
www.soujirice.cz
1. 9. 2011
od 1. 9. 2011 bez omezení
71341285
691002673
600093832
Mgr. Jan Beer
Mgr. Jan Beer
PhDr. Marie Formáãková (zvolena za
Milaniak Petr (zvolen za zletilé Ïáky ‰koly)
Mgr. Hana Prokopová (jmenována zﬁizovatelem)

Od 1. záﬁí 2011 má ‰kola právní subjektivitu, byla zaﬁazena do sítû ‰kol a je platnû
zapsána v Rejstﬁíku ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení M·MT âR. V obchodních a právních vztazích vystupuje sv˘m jménem a má odpovûdnost vypl˘vající z tûchto vztahÛ.
Celkem bylo k 30. 9. 2012 zapsáno 120 ÏákÛ ‰koly.
Kompetence pracovníkÛ ‰koly jsou upraveny Organizaãním ﬁádem. Dle jeho ustanovení ﬁídí ‰kolu ﬁeditel ‰koly, kter˘ je statutárním orgánem ‰koly a jako takov˘ vystupuje
ve v‰ech vztazích, vãetnû pracovnû právních. V pﬁípadû nepﬁítomnosti zastupoval ﬁeditele ‰koly jmenovan˘ zástupce. ¤editel ‰koly mimo jiné ustanovuje tﬁídní uãitele, pﬁidûluje
úvazky jednotliv˘m uãitelÛm, povûﬁuje pedagogické pracovníky správcovstvím jednotliv˘ch
sbírek. ¤editel vydává ·kolní ﬁád a dal‰í vnitﬁní pﬁedpisy ‰koly. V pracovnû právní oblasti stanovuje velikost úvazkÛ, uzavírá pracovní smlouvy, stanovuje mzdu jednotliv˘m pracovníkÛm ‰koly. Stanovuje pracovní náplnû pedagogick˘ch pracovníkÛ i provozních zamûstnancÛ. Zástupce ﬁeditele ﬁídí chod ‰koly zejména v operativních záleÏitostech. Novû
bylo zﬁízeno Studijní oddûlení a sekretariát, které má ve své gesci vedení povinné ‰kolní
dokumentace, komunikaci s Ïáky ‰koly a agendu knihovny ‰koly.
Poãet skupin a poãet ÏákÛ je urãován s ohledem na podmínky ‰koly, na charakter vyuãovan˘ch pﬁedmûtÛ a v souladu s pravidly bezpeãnosti a ochraqny zdraví ÏákÛ.
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Ve skupinách se ve ‰kolním roce 2012/2013 vyuãovalo:
• v odborném v˘cviku,
• pﬁi v˘uce cizích jazykÛ.
Pro v˘uku odborného v˘cviku byly ‰kole k dispozici:
— malíﬁská dílna,
— lak˘rnická dílna,
— kuchyÀka
Tûlesná v˘chova byla realizována nejen formou zaji‰tûného posilovacího stroje na oddíle, kde jsou Ïáci ubytováni, ale vedle pﬁedávání poznatkÛ z oblasti teorie do‰lo i k dohodû o uÏívání ploch a prostor ve Vûznici, kde se ‰kola nalézá, urãen˘ch ke sportu.
V rámci ãinnosti ‰koly byly pokryty pedagogick˘mi pracovníky oblasti:
• sociální poradenství,
• protidrogová prevence
Oblast bezpeãnosti práce a poÏární ochrany zaji‰Èoval preventista bezpeãnosti práce
a rizik VûzeÀské sluÏby âR.
V prÛbûhu ‰kolního roku bylo soustavnû dbáno na bezpeãnost a ochranu ÏákÛ pﬁi ãinnostech, které pﬁímo souvisejí s v˘chovou a vzdûláváním, soustavnû byly vytváﬁeny podmínky pro bezpeãnost a ochranu zdraví a jejich dodrÏování a provádûna byla prÛbûÏná
kontrola.
Poãet úrazÛ ve ‰kolním roce 2012/2013 – celkem do‰lo ke 2 úrazÛm, u v‰ech byl
sepsán záznam o úrazu.
Bûhem ‰kolního roku do‰lo k úbytku ÏákÛ z dÛvodu jejich pﬁemístûní do jin˘ch vûznic
za úãelem dal‰ího trestního ﬁízení a dále se odrazila i amnestie Prezidenta republiky âR
ze dne 1. 1. 2013.
K 30. 6. 2013 tak byl poãet ÏákÛ 91.
Stravování ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly zaji‰Èuje Vûznice VS âR Jiﬁice. Stravovací provoz není organizaãní souãástí ‰koly.
Ubytování ÏákÛ zaji‰Èuje VûzeÀská sluÏba âR a v pﬁípadû potﬁeby zamûstnancÛ je vyuÏívána ubytovna VûzeÀské sluÏby âR.
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2. Obory vzdûlávání, vzdûlávací program ‰koly
39-41-H/01 Malíﬁ a lak˘rník
36-57-E/01 Malíﬁské a natûraãské práce

3. Personální zabezpeãení ‰koly ve ‰kolním roce 2012/2013
Ve ‰kole vyuãovali v zásadû vysoko‰kolsky vzdûlaní pracovníci.
Struktura vzdûlání je uvedena v pﬁehledu:

3.1 Pedagogiãtí pracovníci – uãitelé
â, titul, pﬁíjmení, jméno

Kvalifikace

Aprobace

Pg praxe/let

1.) Mgr. Beer Jan

Sociální práce
Média

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

2.) Mgr. âovan Robert

Teologie

Speciální
pedagogika

3.) PhDr. Formáãková Marie

Filozofie
Îurnalistika

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ
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4.) Ing. Gogela Pavel

V·CHT

0

0

5.) RSDr. Karel Kout

Vojenská

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ

2
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3.2 Pedagogiãtí pracovníci – uãitelé odborného v˘cviku
1.) Ing. Jiﬁí Kr‰ka

VUT Brno

0

1

2.) Littman Luká‰

S·

0

0

3.) Ing. Poul Jiﬁí

V·E

0

4

4.) ¤ehák Vladimír

S·

Uãitelství odborn˘ch
pﬁedmûtÛ
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3.3 Nepedagogiãtí pracovníci
1.) Trávníãková Simona

S·E

Hospodáﬁka ‰koly
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4. Pﬁijímání ÏákÛ do 1. roãníku
V prÛbûhu 1. kola a následujících kol pﬁijímacího ﬁízení:
do 1. roãníku v záﬁí 2013 nastupuje 34 ÏákÛ, a to na základû V˘jimky z nejvy‰‰ího
poãtu ÏákÛ ve tﬁídû, udûlené zﬁizovatelem ‰koly dne 26. 8. 2013
Zcela zásadnû do‰lo k úpravû strategie ‰koly pﬁi pﬁijímání nov˘ch ÏákÛ, a to se zohlednûním skuteãnosti, Ïe od 1. 9. 2012 bylo otevﬁeno nové SOU Mavo Education ve
Vûznici StráÏ pod Ralskem a od 1. 9. 2013 je otevírána poboãka SOU, zﬁizovaného Msp
âR, ve Vûznici Kuﬁim.
Vzhledem k ãásteãnému pﬁekr˘vání oborÛ vzdûlávání budou dále potenciální uchazeãi oslovováni ve kmenové Vûznici Jiﬁice tak, aby mohl b˘t realizován klasick˘ tﬁílet˘ vzdûlávací program.

5. V˘sledky vzdûlávání ÏákÛ
5. 1 Naplnûní vzdûlávacího programu
Cíle ·kolsk˘ch vzdûlávacích plánÛ byly splnûny.
Vyuãující pracovali v jednotliv˘ch pﬁedmûtech podle vlastních tématick˘ch plánÛ, které byly v prÛbûhu roku upravovány vzhledem k aktuální situaci v jednotliv˘ch tﬁídách. Do
uãiva byla zaﬁazena témata „Finanãní gramotnost“, „Sociální sobûstaãnost“.
Bûhem ‰kolního roku se konaly celkem 3 pedagogické rady, na kter˘ch byl projednán
aktuální stav v˘uky a v˘chovy na ‰kole a dal‰í záleÏitosti, t˘kající se plnûní úkolÛ ‰koly.

5.2 Souhrnné údaje o dosaÏen˘ch v˘sledcích
Zahrnuti Ïáci, kteﬁí byli v prÛbûhu ‰kolního roku 2012/2013 hodnoceni vydáním vysvûdãení.
Hodnocení chování u v‰ech ÏákÛ stupnûm velmi dobr˘.
Následné závûreãné zkou‰ky se konaly v SOU Jiﬁice poprvé.
Studijního prÛmûru 1,00 bylo u závûreãn˘ch zkou‰ek dosaÏeno celkem u 3 ÏákÛ, do
studijního prÛmûru 1,50 se umístil totoÏn˘ poãet ÏákÛ.
Hodnocením nedostateãnû nebo neklasifikováni v nûkterém z pﬁedmûtÛ byly pﬁedev‰ím Ïáci, kteﬁí se rozhodli dokonãit studium prostﬁednictvím IVP nebo mûli moÏnost se
zúãastnit v náhradním termínu.
Absence nevyboãovala z normálu, s ohledem na umístûní ‰koly nebyla zaznamenána
Ïádná neomluvená absence.
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6. Prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ, sociální poradenství
Práci protidrogové preventistky vykonávala PhDr. Marie Formáãková. Práci sociálního poradce vykonával na ‰kole Mgr. Jan Beer.
PoÏití drog a jin˘ch psychotropních látek se pﬁímo ve ‰kole prokazatelnû nevyskytlo.
Byly ﬁe‰eny ojedinûlé pﬁípady hrubého chvání vÛãi spoluÏákÛm, vulgárního vyjadﬁování.
Bylo ﬁe‰eno i kouﬁení ÏákÛ. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech bylo vedeno jednání s Ïáky, kteﬁí
byli upozornûni na nevhodnost svého chování. ¤e‰ení probíhala formou pohovorÛ.
·kola pravidelnû realizuje operativní porady s pracovníky oddûlení v˘konu trestu odnûtí svobody na úrovni vedoucí oddûlení v˘konu trestu odnûtí svobody, jeho zástupcÛ a vychovatelÛ. Z tûchto porad vycházejí konkrétní návrhy na kázeÀské odmûny (tresty), jejichÏ
realizace je v rámci v˘konu trestu ÏákÛ ve v˘chovné pravomoci vychovatelÛ VûzeÀské sluÏby âR, kteﬁí vycházejí z ProgramÛ zacházení.
V souvislosti s amnestií Prezidenta âR ze dne 1. 1. 2013 do‰lo k tomu, Ïe ‰kola byla kontaktována nûkolika Ïáky s prosbou o ﬁe‰ení situace po propu‰tûní z v˘konu trestu
odnûtí svobody.
V‰em, kteﬁí se na pracovníky ‰koly obrátili, byla poskytnuta sociální sluÏba v podobû
poradenství. Toto se t˘kalo zejména zprostﬁedkování zamûstnání nebo pomoc pﬁi hledání ubytování.
V této problematice byl zahájen monitoring poskytovatelÛ sociálních sluÏeb za úãelem
pﬁípadné realizace nabídky v této oblasti úspû‰n˘m absolventÛm ‰koly. Souãasnû byla zahájena evidence jednotliv˘ch úkonÛ v této oblasti.

7. Údaje o dal‰ím vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ
V prÛbûhu ‰kolního roku se pedagogiãtí pracovníci vzdûlávali nejen samostatnû, ale
i v rámci Plánu Dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ pro ‰kolní rok 2012-2013.
Ing. Pavel Gogela úspû‰nû dokonãil vzdûlávání v oboru Uãitelství odborn˘ch pﬁedmûtÛ na Pedagogické fakultû Univerzity Karlovy v Praze. PﬁestoÏe byl zamûstnán jen na dobu urãitou od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, bylo poãítáno s dal‰ím jeho zamûstnáním od
1. 9. 2013.
Ing. Jiﬁí Kr‰ka dobrovolnû ukonãil vzdûlávání v oboru Uãitelství odborn˘ch pﬁedmûtÛ
na Pedagogické fakultû Univerzity Karlovy v Praze, následnû s ním byl rozvázán pracovní pomûr.
Na uvolnûné místo Uãitele odborného v˘cviku po Ing. Jiﬁím Kr‰kovi nastoupil Ing. Jiﬁí Poul, jeÏ byl pﬁijat ke studiu oboru Uãitelství odborn˘ch pﬁedmûtÛ na Pedagogické fakultû Univerzity Karlovy v Praze od akademického roku 2013/2014.
Luká‰ Littman zahájil studium oboru Speciální pedagogika – Vychovatelství na Univerzitû Jana Amose Komenského v Praze, a to od akademického roku 2013/2014.
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Mgr. Jan Beer zahájil od akademického roku 2012/2013 studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na Pedagogické fakultû Univerzity Karlovy v Praze, souãasnû se stal
úãastníkem V˘cviku v psychoterapii, organizovaném spoleãností HERMES Group. Dokonãuje Ph. D. studium v oboru Sociální práce na V· sv. AlÏbety v Bratislavû a absolvoval kurz Podpora uãitelÛ pﬁi vzdûlávání rómsk˘ch ÏákÛ, organizovan˘ Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Mgr. Jan Beer, RSDr. Karel Kout a Ing. Jiﬁí Poul získali Certifikát pro hodnotitele Procesu uznávání v˘sledkÛ pﬁedchozího uãení v zamûﬁení „Lak˘rník a natûraã“, vydan˘ Národním ústavem pro vzdûlávání.
Luká‰ Littman získal Certifikát pro prÛvodce Procesu uznávání v˘sledkÛ pﬁedchozího
uãení v zamûﬁení „Lak˘rník a natûraã“, vydan˘ Národním ústavem pro vzdûlávání.
Luká‰ Littman a Ing. Jiﬁí Poul získali v rámci pilotáÏe ãásteãnou kvalifikaci „Lak˘rník
a natûraã“.

8. Aktivity ‰koly, spolupráce s veﬁejností
·kolní rok 2012/2013 byl zahájen pod zá‰titou vûzeÀského kaplana Mgr. Roberta
âovana, jeÏ zorganizoval koncert country hudby „Kouzla muzikálÛ“. Vzhledem k tomu, Ïe
pûvci pocházeli z ﬁad erudovan˘ch odsouzen˘ch, dﬁíve pracujících v muzikálov˘ch company, ‰lo o dÛstojn˘ zaãátek ‰kolního roku.
V listopadu 2012 bylo pro Ïáky ‰koly realizováno filmové pﬁedstavení – za úãasti reÏiséra a producenta filmu Tomá‰e Magnuska byl promítnut snímek Bastardi 3, následovala beseda s tvÛrci. Vzhledem k tomu, Ïe pan Magnusek je sám speciální pedagog, a to
s pﬁímou pedagogickou praxí na speciálních ‰kolách, ‰lo o zajímavé setkání a besedu na
téma Prevence sociálnû – patologick˘ch jevÛ.
Pﬁed vánoãními svátky ‰kola zprostﬁedkovala vystoupení rockové kapely Walda Gang,
která je v letních mûsících zpravidla zlat˘m hﬁebem mnoha hudebních festivalÛ. Pro nûkteré z ÏákÛ se jednalo o první koncert v Ïivotû, kter˘ mohli shlédnout, a tak vzájemná
diskuse s vystpujícími po koncertu mûla aÏ dojemn˘ charakter. Za dÛleÏité ‰kola povaÏuje skuteãnost, Ïe v nûkter˘ch pﬁípadech mohlo jít o dal‰í z pozitivních stimulÛ pro poctiv˘ Ïivot po absolvování studia a propu‰tûní z v˘konu trestu odnûtí svobody! (foto 1)
V únoru 2013 se pedagoÏka PhDr. Marie Formáãková spolu s ãerstvû propu‰tûn˘mi
Ïáky SOU Jiﬁice zúãastnila krajského kola klání o nejlep‰ího pedagoga Zlat˘ Amos 2012,
kde byla na akci a partnerstvím M·MT âR porotou nominována k udûlení Zvlá‰tní ceny.
Úkolu pﬁedstavit ‰kolu se ujali samotní Ïáci. (foto 2)
Následnû pﬁevzala kolegynû PhDr. Marie Formáãková Zvlá‰tní cenu z rukou manÏelky exprezidenta âR paní Ing. Lívie Klausové na Kantorském bálu, kterého se zúãastnili
i vybraní Ïáci ‰koly.
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(foto 1)

(foto 2)
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Duben 2013 patﬁil v rámci kalendária uãili‰tû bûhem ‰kolního roku 2012/2013 akci
v Senátu Parlamentu âR, kterou organizoval V˘bor pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská
práva a petice – Veﬁejnému sly‰ení na téma Vzdûlávání odsouzen˘ch. Zástupci SOU Jiﬁice patﬁili k pﬁedním panelistÛm diskuse.
Otevﬁena tak byla veﬁejná diskuse o pﬁínosu vzdûlávání odsouzen˘ch v âeské republice jako jednoznaãném pﬁínosu pro jejich socializaci do spoleãnosti po propu‰tûní z v˘konu trestu. Vedle samotného získání kvalifikace je vedlej‰ím efektem i potlaãení kriminality u konkrétních, tﬁeba i dosud recidivujících osob. DÛleÏitá je také vytvoﬁení jejich motivaãních faktorÛ k dal‰ímu vzdûlávání se.
Závûr roku patﬁil pﬁedání vysvûdãení úspû‰n˘m absolventÛm, kteﬁí jej pﬁevzali z rukou
ﬁeditele ‰koly Mgr. Jana Beera, 1. námûstka ﬁeditele Vûznice Jiﬁice plk., Mgr. Jana Nováka a zástupcÛ Notáﬁské kanceláﬁe JUDr. Aleny Procházkové, která s Ïáky i pobesedovala, aby je informovala o novinkách v oblasti práva.
Po amnestii Prezidenta âR a následnû po závûreãn˘ch zkou‰kách do‰lo ke kontaktáÏi ‰koly b˘val˘mi Ïáky, kteﬁí byli propu‰tûni z v˘konu trestu odnûtí svobody, jeÏ se snaÏili nalézt prostor pro zapojení do bûÏného Ïivota spoleãnosti. Nûkteﬁí pracují v oboru, ve
kterém získali vzdûlání, jiní v oboru pﬁíbuzném. Nûkteﬁí díky poradenské ãinnosti pedagogÛ ‰koly sehnali ubytování, jiní i zamûstnaneck˘ pomûr.
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Jeden z propu‰tûn˘ch ÏákÛ, pan Martin Mikulsk˘, jeÏ si úspû‰nû dokonãil vzdûlání, získal díky intervenci PhDr. Marie Formáãkové hlavní pracovní pomûr u a. s. Jihomûstská majetková. Souãasnû byl pﬁijat ke studiu nástavbového oboru Podnikání
na Stﬁední ‰kole gastronomické a hotelové v Praze 4. Do budoucna tento Ïák uvaÏuje o zﬁízení „Kruhu úspû‰n˘ch absolventÛ SOU Jiﬁice, o. s.“, jeÏ by mohlo b˘t dal‰ím pozitivním pﬁínosem v ãinnosti ‰koly.

O aktivitách ‰koly vícekrát informovala média,
a to v pomûrnû ‰irokém rozsahu:
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis1584/aktuality-210/koncert-pro-studenty-sou-jirice
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis1584/aktuality-210/filmova-premiera-v-jiricke-veznici
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis1584/aktuality-210/walda-gang-v-jiricich
http://www.super.cz/18494-to-byla-sila-gauneri-z-walda-gangusli-o-vanocich-hromadne-do-basy.html
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis1584/aktuality-210/zlaty-amos-z-jirickeho-sou
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis1584/aktuality-210/oceneni-pedagozky-z-jiric
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1455
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis1584/aktuality-210/prvni-absolventi
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9. âinnost âeské ‰kolní inspekce ve ‰kole
Ve ‰kolním roce 2012/2013 byla ve ‰kole provádûna komplexní inspekãní ãinnost
â·I se zpracováním inspekãní zprávy â·IS-2180/12-S ze dne 11. ledna 2013 a Protokolu â·IS-2181/12-S ze dne 11. ledna 2013, a to z podnûtu zﬁizovatele ‰koly Mgr. Jana Beera a také jako následná ãinnost.
JiÏ v prÛbûhu inspekce byla provedena opatﬁení k odstranûní nedostatkÛ.
Po seznámení se s Inspekãní zprávou a Protokolem byla pﬁijata dal‰í opatﬁení k odstranûní zji‰tûn˘ch pochybení.

* Aktualizováno pro net verzi

10. Hospodaﬁení ‰koly

* Aktualizováno pro net verzi

11. Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní programy nebyly ‰kolou realizovány.

12. Programy dal‰ího vzdûlávání v rámci celoÏivotního uãení
·kola byla oslovena Národním ústavem pro odborné vzdûlávání s prosbou o realizaci
pilotáÏe Procesu uznávání v˘sledkÛ pﬁedchozího uãení v zamûﬁení „Lak˘rník a natûraã“,
organizaãnû zaãlenûného do projektu UNIV3.
Tento projekt byl úspû‰nû realizován.
Následnû bylo zahájeno jednání s Ministerstvem prÛmyslu a obchodu âR o udûlení
akreditace pro poskytování rekvalifikaãních kurzÛ pro ãásteãnou profesní kvalifikaci „Lak˘rník a natûraã“.
Jako úãastníci tûchto kurzÛ byli vytipováni klienti Probaãní a mediaãní sluÏby âR, proto bylo zahájeno jednání s touto organizací, kde ve ‰kolním roce 2012/2013 probíhala
sondáÏ potenciálních uchazeãÛ, doporuãen˘ch probaãními úﬁedníky.

13. PﬁedloÏené a ‰kolou realizované projekty,
realizované z cizích zdrojÛ
Nebyly ‰kolou realizovány.

14. Spolupráce s odborov˘mi organizacemi,
organizacemi zamûstnavatelÛ a dal‰ími partnery
pﬁi plnûní úkolÛ vzdûlávání
14.1 Odbory
Ve ‰kole není zﬁízena odborová organizace.

14.2 Organizace zamûstnavatelÛ, zamûstnavatelé
·kola pokraãovala v zapoãaté spolupráci s TX Color, s. r. o., kde byl zástupce této
firmy jmenován ãlenem zku‰ební komise pro Závûreãné zkou‰ky.
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