Stﬁední odborné uãili‰tû Jiﬁice, ‰. p. o.
Ruská cesta 404, 289 22 Jiﬁice

V¯ROâNÍ ZPRÁVA
‰kolní rok 2011 – 2012

V˘roãní zpráva Stﬁedního odborného uãili‰tû Jiﬁice, ‰. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jiﬁice,
je zpracována na základû Vyhlá‰ky ã. 15/2005 Sb., ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náleÏitosti dlouhodob˘ch zámûrÛ, v˘roãních zpráv a vlastního hodnocení ‰koly,
ve znûní Vyhlá‰ky ã. 225/2009 Sb. a byla projednána pedagogickou radou 12. ﬁíjna 2012.
·kolská rada v˘roãní zprávu projednala a schválila dne 12. ﬁíjna 2012.

Zprávu zpracoval: Mgr. Jan Beer, ﬁeditel ‰koly
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1. Základní údaje o právnické osobû Stﬁední odborné uãili‰tû Jiﬁice, s. p. o.,
Ruská cesta 404, 289 22 Jiﬁice (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:
·kolská rada:
Pﬁedseda ·kolské rady:
âlenové ·kolské rady:

Stﬁední odborné uãili‰tû Jiﬁice, ‰. p. o.
Ruská cesta 404, 289 22 Jiﬁice
http://www.soujirice.cz
1. 9. 2011
od 1. 9. 2011 bez omezení
71341285
691002673
600093832
Mgr. Jan Beer
Mgr. Jan Beer
3 ãlenové
PhDr. Marie Formáãková (zvolena za zamûstnance)
Tomá‰ Novák (zvolen za zletilé Ïáky),
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 ministerstva ‰kolství (viz v˘‰e). V obchodních a právních vztazích vystupuje sv˘m jménem a má odpovûdnost vypl˘vající z tûchto vztahÛ.
Celkem bylo k 30. 9. 2011 zapsáno 60 ÏákÛ ‰koly.
Kompetence pracovníkÛ ‰koly jsou upraveny organizaãním ﬁádem. Dle jeho ustanovení ﬁídí ‰kolu její ﬁeditel, kter˘ je statutárním orgánem ‰koly a jako takov˘ vystupuje ve v‰ech vztazích, vãetnû pracovnû právních. V pﬁípadû nepﬁítomnosti zastupoval ﬁeditele jmenovan˘ zástupce ﬁeditele. ¤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 sestavoval uãební plán ‰koly, vedl úsek povinné ‰kolní dokumentace.
Poãet skupin a poãet ÏákÛ je urãován s ohledem na podmínky ‰koly, na charakter vyuãovacích
pﬁedmûtÛ a v souladu s pravidly bezpeãnosti a ochrany zdraví ÏákÛ.
Ve skupinách se ve ‰kolním roce 2011/2012 vyuãovalo:
— odbornému v˘cviku
Pro v˘uku odborného v˘cviku byly ‰kole k dispozici:
— malíﬁská dílna
— lak˘rnická dílna
— kuchyÀka
Tûlesná v˘chova byla realizována formou zaji‰tûného posilovacího stroje.
V rámci ãinností ‰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 vzdûláním; soustavnû byly vytváﬁeny podmínky pro bezpeãnost a ochranu zdraví a jejich dodrÏování a provádûna prÛbûÏná kontrola. Poãet úrazÛ ve ‰kolním roce 2011/2012 celkem do‰lo ke 2 úrazÛm, u obou byl sepsán záznam o úrazu.
Bûhem ‰kolního roku do‰lo k úbytku ÏákÛ z dÛvodu jejich pﬁemístûní nebo podmínûného propu‰tûní, operativnû do‰lo k pﬁijetí jin˘ch uchazeãÛ. K 30. 6. 2012 tak byl poãet ÏákÛ 56.
Stravování ÏákÛ a zamûstnancÛ ‰koly zaji‰Èuje Vûznice VS âR Jiﬁice. Stravovací provoz není organizaãní souãástí ‰koly.

2. Obory vzdûlání, vzdûlávací program ‰koly
Obory vzdûlání:
39 – 41 – H/01 Malíﬁ a lak˘rník
36 – 57 – E/01 Malíﬁské a natûraãské práce

3. Personální zabezpeãení ãinnosti ‰koly ve ‰kolním roce 2011-2012
Ve ‰kole vyuãovali v zásadû vysoko‰kolsky vzdûlaní pracovníci.
Struktura vzdûlání je uvedena v pﬁehledu:
3.1. Pegagogiãtí pracovníci – uãitelé:
â.

Titul, pﬁíjmení, jméno

Kvalifikace

1.
2.
3.

Mgr. Beer Jan
Mgr. Kopal Jan
PhDr. Formáãková Marie

Sociální práce
Dûjiny
Filozofie, Ïurnalistika

Aprobace

Pg praxe – rokÛ

0
0
0

5
1
8

0
0

0
3

3.2. Pedagogiãtí pracovníci – mistﬁi odborného v˘cviku
1.
2.

Ing. Jiﬁí Kr‰ka
Vladimír ¤ehák

VUT
S·

3.3. Nepedagogiãtí pracovníci:
1.

Trávníãková Simona

hospodáﬁka

4. Pﬁijímání ÏákÛ do 1.roãníku pro ‰kolní rok 2012-2013
V prÛbûhu 1. a následn˘ch kol pﬁijímacího ﬁízení:
do 1. roãníku v záﬁí 2012 nastupuje 60 ÏákÛ

5. V˘sledky vzdûlávání ÏákÛ
5.1. Naplnûní vzdûlávacího programu:
Uãební osnovy byly v pﬁeváÏné míﬁe splnûny, jen malá ãást látky byla pﬁevedena do ‰kolního
roku 2012/2013. Vyuãující pracovali v jednotliv˘ch pﬁedmûtech podle vlastních tematick˘ch plánÛ, které byly v prÛbûhu roku operativnû upravovány vzhledem k aktuální situaci v jednotliv˘ch tﬁídách. Do
uãiva byla zaﬁazena témata „Ochrana ãlovûka za mimoﬁádn˘ch událostí“, „V˘chova k volbû povolání“,
„Environmentální v˘chova“, „Etická v˘chova“ a „Finanãní gramotnost“.
Bûhem ‰kolního roku se konaly celkem ãtyﬁi 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 v prÛbûhu ‰kolního roku 2010/2011 ‰kolu nav‰tûvovali a byli hodnoceni vydáním vysvûdãení.
Hodnocení chování u v‰ech ÏákÛ stupnûm velmi dobr˘.
Studijního prÛmûru 1,00 dosáhlo celkem 5 ÏákÛ, do studijního prÛmûru 1,50 se umístilo 20 ÏákÛ, z nichÏ 18 bylo hodnoceno stupnûm prospûl s vyznamenáním (2 z poãtu 20 byli v nûkterém z pﬁedmûtÛ hodnoceni stupnûm dobﬁe, proto nemohl b˘t závûr prospûl s vyznamenáním, ale jen prospûl).
Hodnocením nedostateãnû v nûkterém z pﬁedmûtÛ byly hodnoceni 2 Ïáci. Neklasifikováni v nûkterém z pﬁedmûtÛ byli taktéÏ 2 Ïáci.
I v˘‰e jmenovaní v‰ak úspû‰nû absolvovali komisionální zkou‰ky, takÏe jejich celkov˘ prospûch
byl hodnocen, stejnû jako u zbyl˘ch ostatních, prospûl.
Absence nevyboãovala z normálu, s ohledem na umístûní ‰koly nebyla zaznamenána Ïádná neomluvená absence.

6. Prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ, v˘chovné 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 chování vÛãi spoluÏákÛm, vulgárního vyjadﬁování. Bylo ﬁe‰eno zji‰tûné
kouﬁení ÏákÛ. Ve v‰ech tûchto pﬁípadech bylo vedeno jednání s Ïáky, ﬁe‰eny byly pohovorem.
·kola pravidelnû realizuje operativní porady s pracovníky oddûlení v˘konu trestu na úrovni vedoucí oddûlení v˘konu trestu, jeho zástupce a vychovatelÛ. Z tûchto porad vycházejí návrhy na kázeÀské odmûny (tresty), jejichÏ realizace je v rámci v˘konu trestu ÏákÛ ve v˘chovné pravomoci vychovatelÛ, kteﬁí vycházejí z programu zacházení.

7. Údaje o dal‰ím vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ
V prÛbûhu ‰kolního roku se uãitelé vzdûlávali samostatnû v rámci systému dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ. Ing. Jiﬁí Kr‰ka a Mgr. Jan Kopal se zúãastnili kurzu Mediální v˘chova na Pedagogické fakultû Masarykovy univerzity v Brnû. Pedagogiãtí pracovníci dále prohlubují své znalosti samostudiem.
Mgr. Jan Beer absolvoval Program CÎV na PdF UK v Praze v oboru „studium v oblasti pedagogick˘ch vûd – uãitelství odborn˘ch pﬁedmûtÛ“, o ãemÏ mu bylo dne 18. 6. 2012 vydáno Osvûdãení.

8. Aktivity ‰koly, spolupráce s veﬁejností
·kolní rok 2011/2012 byl zahájen ze pﬁítomnosti senátora Parlamentu âR Mgr. Jiﬁího Dienstbiera, jeÏ si prohlédl zázemí ‰koly a prostory pro teoretickou i praktickou v˘uku.
V oblasti pﬁímé pedagogické ãinnosti byl ve ‰kolním roce 2011/2012 realizován ve spolupráci
s oddûlením v˘konu trestu odnûtí svobody I. roãník fotbalového turnaje Fair – play, a to se zdÛraznûním
na zásady spravedlivé soutûÏe.
Souãasnû se Ïáci ‰koly zúãastnili stﬁedo‰kolského klání ve hﬁe pi‰kvorky, organizovanou obãansk˘m sdruÏením Student Cyber Games. Úãastníci klání byli odmûnûni upomínkov˘mi cenami, ãímÏ do‰lo k posílení jejich vûdomí, Ïe poctiv˘ Ïivot se vyplácí.
Pololetní hodnocení ÏákÛ probûhlo za pﬁítomnosti námûstka hejtmana Stﬁedoãeského kraje a senátora Parlamentu âR PhDr. Marcela Chládka, jeÏ krátce pobesedoval s pedagogick˘mi pracovníky i Ïáky ‰koly, aby se blíÏe seznámil s chodem SOU Jiﬁice, ‰. p. o.
V prÛbûhu ‰kolního roku 2011/2012 do‰lo k i besedû s Karlem Koutem, novodob˘m váleãn˘m
veteránem AâR.
Konec ‰kolního roku byl okamÏikem, kdy ‰kolu nav‰tívil ak. mal. Josef Velãovsk˘, jeÏ uvedl v˘stavu v˘tvarn˘ch dûl ÏákÛ ‰koly, pana Pavla Smetáãka a pana Jána Novotného.
Bûhem prázdnin byla pro Ïáky zaji‰tûna odborná praxe, které se úãastnili v‰ichni Ïáci ‰koly. Souãasnû jsme navázali spolupráci s Vysokou ‰kolou báÀskou, jejíÏ studenti v rámci své prázdninové aktivity seznamovali veﬁejnost s pﬁírodními vûdami. Zájemci z ﬁad ÏákÛ tak mohli obohatit své znalosti díky praktick˘m ukázkám pokusÛ s vodíkem, elektﬁinou, zvukem.
O aktivitách ‰kol vícekrát informovala média, a to v pomûrnû ‰irokém rozsahu:
http://www.novinky.cz/veda-skoly/229683-napraveny-trestanec-chce-byt-soudcem-ted-chysta-otevreni-uciliste-pro-vezne.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/135301-sam-byl-trestan-nyni-pro-vezne-zalozil-uciliste/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/211411058040905/
http://www.novinky.cz/kariera/243945-vezni-v-jiricich-zacali-chodit-do-uciliste.html
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis-1584/aktuality-210/zahajeni-provozu-sou-jirice
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis-1584/aktuality-210/pisqworkovy-turnaj-za-mrizemi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/162692-par-ctyrek-a-nekolik-vyznamenani-vezni-dostavali-vysvedceni/
http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/jirice-vysvedceni20120131.html
http://www.novinky.cz/domaci/257774-vezni-dostali-sva-prvni-vysvedceni-a-s-nimi-i-sanci-na-novy-zivot.html
http://zpravy.idnes.cz/o-vytvarnika-tyce-stoji-vezenske-uciliste-lide-mu-slibuji-babovky-10t/domaci.aspx?c=A120222_102300_domaci_hv
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/vezni-v-jiricich-na-nymbursku-si-krati-cas-vyukou-v-ucilisti--1022409
http://hn.ihned.cz/c1-55139750-za-katedrou-a-za-katrem
http://www.vscr.cz/veznice-jirice-76/informacni-servis-1584/aktuality-210/zaci-ve-vykonu-trestu-objevovali-svet

9. âinnost âeské ‰kolní inspekce ve ‰kole
Ve ‰kolním roce 2011/2012 byla ve ‰kole provádûna komplexní inspekãní ãinnost â·I se zpracováním inspekãní zprávy â·IS-980/12-S ze dne 15. ãervna 2012, a to z podnûtu zﬁizovatele ‰koly Mgr.
Jana Beera.
JiÏ v prÛbûhu inspekce byla provedena opatﬁení k odstranûní nedostatkÛ: byla ustanovena ·kolská rada.
V návaznosti na inspekãní zprávu byla pﬁijata adekvátní opatﬁení k odstranûní zji‰tûn˘ch formálních pochybení.

10. Hospodaﬁení ‰koly

11. Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní programy nebyly ‰kolou realizovány.
12. Programy dal‰ího vzdûlávání v rámci celoÏivotního uãení
Nebyly ‰kolou realizovány.
13. PﬁedloÏené a ‰kolou realizované projekty financované 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
Byla navázána spolupráce s firmou TX Color, s. r. o., jeÏ ‰kole vûnovala pro práci na odborném
v˘cviku sponzorsk˘ dar, barvy.
Souãasnû do‰lo k uzavﬁení dohody o spolupráci s vlastníkem obchodní znaãky Balakryl pro âR,
americkou firmou PPG, a. s., jeÏ poskytla na zkulturnûní ‰kolního prostﬁedí své produkty.

14. 3. Jiné
Na SOU Jiﬁice, ‰. p. o., se v prÛbûhu ‰kolního roku obraceli studenti s prosbou o spolupráci pﬁi bakaláﬁsk˘ch pracích. V rámci moÏností jsme v‰em ÏadatelÛm vy‰li plnû vstﬁíc (o SOU Jiﬁice, ‰. p. o., tak vzniká:
a) bakaláﬁská práce studentky Martiny Dittrichové na Univerzitû Jana Ámose Komenského v Praze v oboru Vzdûlávání dospûl˘ch a názvem „Vzdûlávání odsouzen˘ch v Jiﬁicích“, kdy je vedoucím práce PaedDr. Lubomír Bajcura,
b) bakaláﬁská práce studenta Romana Lachowicze na Oddûlení sociálních vûd Institutu celoÏivotního vzdûlávání Mendelovy univerzity v Brnû s názvem „Motivace Jana Beera a jeho projekt sekundárního vzdûlávání v penitenciární praxi“, kdy je vedoucím práce Mgr. Pavel VyleÈal.

V Jiﬁicích dne 15. 10. 2012

Mgr. Jan Beer
ﬁeditel ‰koly

P¤ÍLOHY:

