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1. Základní  údaje  o škole

1.1.  Název  školy

Střední  odborná  škola  elektrotechnická,  Centrum  odborné  přípravy,

Hluboká  nad  Vltavou,  Zvolenovská  537

1.2.  Sídlo  školy

Zvolenovská  537

373  41 Hluboká  nad  Vltavou

1.3.  Právnická  forma

Příspěvková  organizace

1.4.  Vedem  školy

Ředitel školy:  Ing.  Pavel  Zasadil

Zástupce  pro  teoretické  vyučování:  Mgr.  Jiří  Mrázek

Zástupce  pro  praktické  vyučování:  Ing.  Jan  Kašpar

Vedoucí  ekonomického  úseku:  Ing.  Zdeňka  Píchová

Vedoucí  vychovatelka:  Jitka  Jiránková

1.5.  Kontakty

telefon:  387  924  211

e-mail: info@sosehl.cz

internetová  stránka:  www.sosehl.cz

facebookové  stránky:  fb.corn/sosehl

datová  schránka:  ywdgj4w
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1.6.  Identifikátor  zařízem  (RED  IZO)

600  170  276

1.7.  Identifikační  číslo  školy

005  131 56

1.8.  Zřizovatel  školy

Jihočeský  kraj  - Krajský  úřad

odbor  školství,  mládeže  a tělovýchovy

U Zimního  stgdionu  1 952/2

370  76 České  Budějovice

1.9.  Školská  rada

Předseda:  Mgr.  Blanka  Kouřilová

Členové:  Marek  Groulík

Jana  Ernstová

Kryštof  Plachta

Ing.  Stanislav  Votruba

Ing.  Viktor  Honsa



2. Přehled  oborů  vzdělávání

18-20-M/01  Informační  technologie

26-41-L/01  Mechanik  elektrotechnik

26-51-H/01  Elektrikář

26-51-H/02  Elektňkář-silnoproud

26-52-H/01  Elektromechanik  pro  zařízení  a přístroje

26-51/H01  Elektrikář  - zkrácené  studium

26-51-H/02  Elektrikář-silnoproud-zkrácenéstudium

26-41-L/52  Provozní  elektrotechnika  - denní  studium

26-41-L/52  Provozní  elektrotechnika  - dálkové  studium

3. Rámcový  popis  personálního  zabezpečení  činnosti  školy

Úsek
PoČet

celkem
Z  toho
muži

Z  tOhO
Ženy

Splňují
vzdělání

Nesplňují
vzdělání Studují

Vedení  školy 2 2 o 2 o o

Uěitelé
teoretického

V7uČOYánÍ
24 12 12 21 3 o

Uěitelé
odborného

výcviku
13 13 o 10 l 1

Vychovatelé 5 2 3 4 l o

Ostatní 26 9 17 23 3 o

CELKEM 70 38 32 60 7 1
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4. Údaje  o přijímacím  řízení
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5. Údaje  o výsledcích  a vzdělávání  žáků  za školní  rok  2016/2017  včetně

výsledků  maturitních  a závěrečných  zkoušek

5.1.  Souhrnná  statistika  tříd
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Počet  tříd 9 5 2 1 17

Poěet  žáků 204 114 23 3 344

Prospě1i  s vyznamenáním 4 I o I 6

Prospěli 193 107 22 2 324

Neprospěli 7 6 1 o 14

5.2.  Hodnocerí  chováríí  a udělená  výchovná  opatřerí

I. pololetí II.  pololetí

Snížený  stupeň  z chování 10 19

Pochvala  třídního  uěitele 17 1l

Pochva}a  ředitele 25 7

Důtka  třídního  uěitele 19 33

Napomenutí  třídního  uě. 20 4

Důtka  ředitele  školy 9 17

Podmínečné  vyloučení l i

Vyloučení  ze studia o o

Vylouěeníz  DM o o
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5.3.  Výsledky  maturitrích  a závěrečných  zkoušek

Maturitní  zkoušky

I. termm IL  termín
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ME4 21 19 o 15 4 4 o 1 3

ED2 1l 6 o 4 2 5 o o 5

IT4 28 28 2 18 8 8 o 4 4

Ce}kem 60 53 2 37 14 17 o 5 12

Závěrečné  zkoušky

I. termín II.  termín
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EL3 36 30 9 17 4 o o o o

Celkem 36 30 9 17 4 o o o o

ME  - obor  Mechanik  elektrotechnik

ED2  -  obor  Provozní  elektrotechnika

- denní  studium

IT  - obor  Informační  technologie

EL  - obor  Elektrikář,  Elektrikář-

silnoproud,  Elektromechanik  pro

zařÍzenÍ  a přÍstroje

ZS 1-  obor  Elektrikář

- zkrácené  studium

PV  - Prospěl  s vyznamenáním

P - Prospěl

N - Neprospěl

ZZ  - Závěrečná  zkouška
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Počet  žáků  přijatých  na  VŠ, VOŠ a nástavbové  studium  denní

Třída
VŠ VOS

nástavbové

studium  - denní
Celkem

ME4 15 o o 15

IT  4 24 o o 24

ED  2 o o o o

EL  3 o o 12 12

Celkem 39 o 12 51

6. Prevence  sociálně  patologických  jevů

Prevence  sociálně  patologických  jevů  byla  ve školním  roce  2018-2019  realizována

podle  minimálního  preventivního  programu.  Důraz  byl  kladen  na adaptaci  nových

žáků.  Pro  žáky  1. ročníků  nebyl  realizován  adaptační  kurz.

Během  školního  roku  se nevyskytly  žádné  případy  zneužívání  OPL  žáky  ve škole,

nebo  na DM.

Ve  školním  roce  se prevence  zaměřila  především  na řešení  problémů  s kouřením  a

záškoláctvím.  Byly  realizovány  pohovory  s rodiči,  třídní  schůzky.  Problematika  byla

také zahrnuta  do  sportovně  turistických  kurzů  žáků druhých  ročníků,  které  se

uskutečnily  v květnu  a v červnu  na Nové  Peci.
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7. Údaje  o dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků

7.1.  Vedem  školy

Ing.  Pavel  Zasadil

- přepěťové  ochrany  -  odborná  školení  a semináře  SALTEK,  OEZ,  DEHN

oďborná  školení  a semináře  -  MOELLER,  E.ON

NIDV  - školení  předsedů  maturitrffch  komisí

NIDV  - Podpůrná  opatření  pro  vzdělávání  žáků  se SVP

semináře  v oblasti  prevence  proti  ozbrojenému  útočníkovi  ve škole

semináře  k pracovně  právní  legislativě

konference  ICT

Mgr.  Jiří  Mrázek

- odborná  školení  a semináře

- studium  AJ  na  jazykové  škole  -  rozsah  2 hod.  týdně

- příprava  žáků  na  krajské  a celostátni  kolo  matematické  soutěže

- XIV.  seminář  z historie  matematiky  pro  vyučující  na  středrffch  školách  -

Matematika  dnů  minulých,  současných  i budoucích

celostátní  setkárff  učitelů  matematiky  SŠ -  Jak  učit  matematiku  na SŠ

Ing.  Jan  Kašpar

- odborná  školerú  a semináře  v oblasti  elektrotechniky  a energetiky

- semináře  k  projektům  IROP

- semináře  k pracovně  právní  legislativě
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7.2.  Učitelé  teoretického  a praktického  vyučování

Prohlubování  kvalifikace  je  realizováno  různými  vzdělávacími  aktivitami,

především  účastí  na kurzech  a seminářích.

Odborná  školení

OEZ  -  jistící  prvky,  domovní  rozváděče,  program  SICHR

SALTEK  -  vnitřní  ochrana  před  bleskem  a přepětím

JABLOTRON  -  elektronické  zabezpečovací  a tísňové  systémy

E.ON  -  standardizace  v energetice

Lucas  Nůlle  -  učební  pomůcky  pro  energetiku

semináře  EON

konzultační  semináře  k zajištění  maturitních  zkoušek  -  NÚV

odborná  stáž  -  Kolín  -  Teco,  Písek  -  TCP

Odborné  semináře  v rámci  veletrhu  AMPÉR  2019  v Brně

Pro  učitele  IT

Microsoft  Roadshow,  České  Budějovice

Seminář  CISCO  akademie  -  ASC,  ITC  Praha

Další  vzdělávání  učitelů  informatiky  JU  České  Budějovice

Workshop  k soutěži  IoT  - Praha

PIT  Plzeň,  téma  internet  věcí  -  ESP8266

ECDL  -  školení  pro  testery

Další  školení:

Využití  mobilních  aplikací  ve výuce

Tlakové  nádoby,  vazači,  jednomužné  motorové  pilky,  práce  ve výškách

Kabelové  soubory

Práce  pod  napětím

Komunikace  ve škole

Zvládání  žáků  s výchovnými  problémy
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Další  vzdělání  v oblasti  cizích  jazyků

vzdělávací  akce  pořádané  Goethe  -  Zentrum  EIC  JU

mezinárodnď  konference  MŠMT

podpora  vícejazyčnosti

digitální  technologie  ve výuce  cizích  jazyků

projekt  česko  -  německé  setkání  škol  v německém  Ravensbicku

-  organizace  Tandem  Plzeň

projekt  Na  jedné  lodi  a kultura  bez  hranic

poznávací  zájezd  do Londýna  a jižní  Anglie

7.3.  Vychovatelé

diagnostika,  prevence  a řešení  sociálně  patologických  jevů

diagnostika  žáků

etická  a estetická  výchova  na DM

Dne  28. 8. 2019  se pedagogíčtí  pracovníci  zúčastnili  školení  Prevence  kriminality  ve

společenském  sále  SOŠE, COP.

;Jriít)

: ['l I % i

12



7.4.  Účast  pedagogických  pracovríků  na  školení

půldenní

školení

jednodenní

školení

vícedenní

školení

učitelé  teoretického

vyuČovánÍ
5 20 5

uěitelé  praktického

vyuČovánÍ
50 40 4

vychovatelé 2 1 o

8. Údaje  o aktivitách  a prezentaci  na veřejnosti

účast  v mezinárodních  projektech  a programech  ERASMťJS  +, ESF,

MŠMT a organizace  setkání  u kulatého  stolu  k problematice  nedostatku

pracovníků  v elektrotechnických  profesí

zapojerff  do činnosti  sektorové  rady  v energetice

účast  na  tvorbě  a revizi  kvalifikačních  a hodnotících  standardů  pro

profesní  kvalifikace

účast  v expertní  komisi  Svazu  průmyslu  a dopravy  ČR

burzy  škol

účast  na  třídních  schůzkách  ZŠ
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Dny  otevřených  dveří  se konaly  dne  1. 12. 2018  a ve dnech

od 14. 1. -  17. 1. 2019.  Během  celého  školního  roku  zájemci  o studium  využívali

individuálních  návštěv  v naší  škole.

Zástupci  školy  se pravidelně  zúčastňovali  třídních  schůzek  rodičů  vycházejících

žáků  na základních  školách,  kde  informovali  o možnostech  studia  na naší  škole.

Soutěže:

1) Dne  21. a 22. 3. 2019  proběhla  soutěž  Networking  Academy  Games

v Hradci  Králové  - v kategoňi  HS3  -  6. místo  - v kategorii  IoT  finálové  kolo  - 18.

mÍsto.

2) Dne  26. 3. 2019  proběhl  13. ročník  odborné  technické  soutěže  GES  -  CUP  2019

- naši  žáci  z oboru  Mechanik  elektrotechnik  skončili  na 10. a 13. místě.

3) Dne  26. 4. 2019 se žáci třídy  IT3 Tomáš  Hrbek  a Pavel  Vaněček  zúčastnili

krajského  kola  v programování.

Vkategorii  ,,Programování  mikrořadiěů"  obsadil  4.  místo  Tomáš  Hrbek

a v kategorii,,Programování  mládeže"  5. místo  Pavel  Vaněček.

4) Dne  15.-17.  5. 2019  se v Sušici  konaI  3. ročník  mezinárodní  soutěže  Odborných

dovedností  žáků  oborů  elektrikář  a instalatér  O křišt'álovou  kouli  SYSTHERM.

Za  naši  školu  soutěžil  žák  3. ročníku  Miroslav  Otčenášek  -  8. místo.

5) Dne  30.  5. 2019 pořádal  CSZE  slavnostní  vyhodnocení  nejlepších  žáků

elektrotechnických  škol  za školní  rok  2018/2019.

Předání  ocenění  se uskutečnilo  vprostorách  Velkého  zrcadlového  sálu

Ministerstva  školství,  mládeže  a tělovýchovy  České  republiky.

Z naší  školy  byl  nominován  a zároveň  oceněn  student  Jan Bronec.
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6) Soutěž  -  Co  víš  o energetice?

Třídní  družstvo  ve složení  Michael  Poslušný,  Jonáš  Hejlek  a Lukáš  Baloun,  za

pečlivého  dozoru  Mgr.  Blanky  Kouřilové,  se umístilo  mezi  pěti  nejlepšími  v ČR,

čímž  se kvalifikovalo  do finálového  kola  soutěže,  které  se uskutečnilo  ve středu

19.  června  2019  v divadle  Semafor  v Praze.

7) Kybernetická  soutěž  v rámci  Jihočeského  kraje  proběhla  v říjnu  2018  a v prvním

kole  získal  náš žák  Martin  Novák  krásné  2. místo.

8) Ve školním  roce  2018/2019  se SOŠE COP  Hluboká  nad Vltavou  zúčastnila

několika  soutěží.  Voblasti  problematiky  elektronických  zabezpečovacích

systémů  neboli  EZS  jsme  soutěžily  na JABLOTRON  - CUPU  2018.  Tuto  akci

společnost  Jablotron  Alarms  a.s. ve spolupráci  s elektrotechnickými  školami.

Naši  žáci  soutěžily  ve dvou  kategoriích  a v celorepublikové  konkurenci  obsadili

2. a 3. místo  v individuálních  soutěžích,  celkově  se škola  umístila  na 2. místě.

9) Další  soutěží,  které  se naše  škola  zúčastnila,  byla  soutěž  Odborných  dovedností

odborných  elektrotechnických  škol.  Tuto  soutěž  pořádá  Střední  odborné  učiliště

elektrotechnické  Plzeň  ve spolupráci  se ZČU vPlzni.  Tato  soutěž  je ve své

odbornosti  velice  náročná  a účastní  se jí  i školy  ze Slovenské  republiky.  Umístění

v této  soutěži  nebylo  již  na  medailových  poziďch,  přesto  se naše  škola  umístila  do

5. místa  což  v konkurenci  cca  10  škol  je  velice  pěla'iý  úspěch.

Výsledky  soutěží:

Vzdělání  a řemeslo  7. -  9. 11.  2018  - Výstaviště

Název  soutěže Umístění

Zapojení  bytové  elektroinstalace 2

Slaboproudá  elektrotechnika 3

Osobní  počítač  -  IT  a datové  sítě 2

Zapojení  a ovládání  točivých  strojů 8

Mezinárodní  přehlídka  odborných  dovedností  žáků  elektro.  škol

11.  - 12.  3. 2G19 - Plzeň

družstva Umístění

silnoproud 6

slaboproud 7
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Přehled  akcí  EVVO,  které  proběhly  podle  Ročního  realizaěního

plánu  EVVO  na  školní  rok  2018/2019

akce datum třídy

Konference  EVVO 14. 11. 2018 Koordinátor  EVVO

Beseda  ČEZ
Energie-budoucnost

lidstva

12. 12. 2018 IT  1, ME  1 A,  B, EL  l,

ME  2

+dobrat  s ostatních

ročníků

Energy  Centre  Exkurze

Rakousko  zdarma

22. 11. 2018 IT  3, ME  3, ME  4

Energy  Centre  Exkurze

Rakousko  hrazená

1l.  12. 2018 IT  2, ME  2

Korespondenční  soutěž

ČEZ
Energie  budoucnost

lidstva

Březen-duben  2019 l. a 2. ročníky

Celostátní  kolo

Energie  budoucnost

lidstva  Praha

19. 6. 2019 ME  1B  -  3 žáci

ZOO  Ohrada  -

projektový  den

Červen  2019 1. ročníky

Sportovní  akce  ve  školním  roce  2018/2019

Okresní  finále  KB  Florbal  Challenge  České  Budějovice  - 1. místo

Krajské  finále  KB  Florbal  Challenge  Soběslav-1.  místo

Národní  finále  KB  Florbal  Challenge  Praha  -  6. místo

16. ročník  MČR  o nejzdatnější  SŠ mládež  Praha  - 5. místo

Jednotlivci  MČR  - David  Vávra  -  8. místo,  Laura  Peroutková  -  3. místo

ČMFS - středoškolská  futsalová  liga  okresní  kolo  -  4. místo

SAP-  Středoškolský  atletický  pohár  -  8. místo

Stolní  tenis  - okresní  kolo  -  5. místo

Okresní  kolo  v kopané  JU Č. B. -  3. místo
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FLORBAL
ALLENGE

Sportovní  a tělovýchovné  kurzy:

Sportovně  turistický  kurz  se konal  pro  žáky  2. ročníků  na  rekreačním  zařízení  školy

v Nové  Peci  v termínu  od 27. 5. 2019 do 21. 6. 2019.

Zapojení  do  sbírkových  akcí:

Srdíčkový  den

Fond  Sidus  -  vracíme  dětem  úsměvy

9. Údaje  o výsledcích  inspekční  činnosti  provedené

Českou  školní  inspekcí

Ve  školním  roce  2018  - 2019  nebyla  Českou  školní  inspekcí  provedena  kontrola.

17



IO. Základní  údaje  o hospodaření  SOŠE,  COP  Hluboká  nad

Vltavou  za rok  2018

IO.I.  Vlastní  rozbor  hospodařerí

SOSE,  COP  Hluboká  nad  Vltavou  uzavřela  rok  2018  se ziskem  ve  výši  877  tis.  Kč

Tento  hospodářský  výsledek  byl  navržen  k přidělení  do:

fonduodměn  160tis.Kč

fondurezervního  717tis.Kč

Hlavní  činnost  byla  uzavřena  jako  vyrovnaná

s náklady  52 054  tis.  Kč

s výnosy  52 054  tis.  Kč

(z toho  prostředky  z dotací  46 289  969)

Činnost  rekreačrffho  střediska  na  Nové  Peci  byla  v hlavní  činnosti  vyrovnaná.

Doplňková  činnost:

vynaložené  náklady  6 622  tis.  Kč

při  výnosech  7 499  tis.  Kč

bylo  dosaženo  zislcu  877  tis.  Kč

Na  tvorbu  zisku  mají  vliv  zejména  montáže  elektrických  zařízení,  ubytovací

a stravovací  služby,  pořádání  odborných  kurzů  a školení,  rekvalifikace

Vypořádání  finančního  vztahu  ke státnímu  rozpočtu:

Závazné ukazatele rozpočtu pffmých  (včetně rozvo5ových programů) a provozních

výdajů  pro  rok  2018  byly  dodrženy,  tj.:

limitzarněstnanců:  63  skutečnost:  62,17

přímé  výdaje:

NIV  celkem  30 963  tis.  Kč

z toho:  prostředky  na  platy  22 403  tis.  Kč

OON  150tis.Kč

Zákonné  pojistné  z vyplacených  mezd  bylo  odvedeno  a příděl  do  FKSP  činil  2 %

z celkové  částky  skutečně  vyplacených  hrubých  mezd.

Provozrff  výdaje:  NIV  celkem  6 883 tis.  Kč  byly  vyčerpány.
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10.2.  Peněžm  fondy

Čerpánď  fondů:

Rezervní  fond  byl  v roce  2018  čerpán  ve výši  839 593 tis. Kč:

z toho:  565 tis. Kč  - prostředky  z finančních  darů;

Fond  odměn  byl  čerpán  v  částce  380  tis. Kč.

Investiční  fond  byl  čerpán:

- venkovní  kamera 66 tis. Kč

- úklidové  stroje  (3ks) 270  tis. Kč

- chladící  vitrína 67 tis. Kč

- testery 117tis.Kč

- fotovoltaika,  učební  pomůcka 82 tis. Kč

- analyzátor  sítě 107  tis. Kč

- nabíjecí  stanice 120  tis.  Kč

- rekonstrukce  kotelny  (FRŠ) 5 829 tis.  Kč

výukové  stoly  (IROP) 5 564  tis. Kč

- fotovoltaika  (IROP) 5172  tis.  Kč

- bezbarierové  přístupy  (IROP) 563 tis.  Kč

- zobrazovací  zařízení 183 tis. Kč

- výukové  pomůcky 2 853 tis.  Kč

- termokamera  (IROP) 67 tis. Kč

- laserová  fréza  (IROP) 2 928 tis. Kč

- notebooky,  tiskárna  (IROP) 1045  tis.  Kč

10.3.  Doplňková  činnost

Rozborem  hospodářského  výsledku  jednotlivých  živností  jsme  došli  k závěm,  že

provozování  doplňkové  činnosti  je  v naší  organizaci  efektivní,  protože  jejím

výsledkem  v ročním  úhrnu  je zisk  a zkvalitnění  výuky.
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10.4.  Péče  o spravovaný  majetek

SOŠE, COP  Hluboká  nad  Vltavou  spravuje  k 31. 12. 2018

pozemky  v pořizovací  ceně 681 tis.  Kč

stavby  v pořizovací  ceně 86 531 tis.  Kč

nemovitosti  celkem 87 212  tis. Kč

samostatné  movité  věci 30 516 tis. Kč

dlouhodobý  nehmotný  majetek 159  tis.  Kč

drobný  dlouhodobý  hrnotný  majetek 19 246  tis. Kč

drobný  dlouhodobý  nehmotný  majetek 910  tis.  Kč

zásoby 429  tis.  Kč

z toho:  nedokončená  výroba 12 tis.  Kč

V  rámci  péče  o spravovaný  majetek  byla  provedena  oprava:

- movitého  majetku  ve výši  158  tis.  Kč  (zejména  opravy  dopravních  prostředků,

elektrospotřebičů,  počítačů  apod.)

- nemovitého  majetku  ve výši 1900  tis.  Kč

(opravy,  budovy  školy,  DM  -zednické  práce,  oprava  podlah,  oprava  dveří,  aj.)

Podle  příkazu  ředitele  č. 2/2018  byla  provedena  inventarizace  veškerého  majetku.

Inventarizační  rozdíly  nebyly  zjištěny.

Evidence  majetku  je  vedena

- přehledně  (na  počítačích)

- úplně  (byly  zaúčtovány  všechny  účetní  případy  týkající  se roku  2018)

- průkazným  způsobem  (pravidelné  provádění  inventur).

Hmotná  odpovědnost  je  sepsána  se všemi  zaměstnanci,  kteří  hrnotně  odpovídají  za

svěřený  majetek.  Evidenci  hmotných  odpovědností  vede  pracovnice  personálního

oddělení,  kde  jsou  doklady  uloženy  v osobních  spisech  zaměstnanců.
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Stav  a vývoj  zásob  v Kč

Rok
Celkem

zásoby

Materiál  na

skladě

Nedokončená

výroba
Výrobky

Zboží  na

skladě

2014 733 630 641 740 65 250 o 26 640

2015 660  226 600174 36 357 o 23 695

2016 1019  278 613 519 390  348 o 15 411

2017 723 158 524  417 167  713 o 31 028

2018 457  757 428 821 11613 o 17 323

Stav  materiálu  na skladě  odpovídá  potřebám  rozpracovaných  montážních  prací.

Běžně  se objednává  na konkrétní  akce  se zásobou  na 7 dní  a provádí  se také  výběr

nejvhodnějšího  dodavatele  (cena,  kvalita,  doprava  na místo  apod.).  V  nedokončené

výrobě  přešla  z roku  2017  do roku  2018  jedna  rozpracovaná  akce.

10.5.  Stav  pohledávek

Pohledávky  celkem 589 tis.  Kč

z toho:  ve lhůtě  splatnosti 572 tis. Kč

pohledávky  do 30 dnů  po splatnosti 53 tis. Kč

pohledávky  nad  365 dní 0 tis. Kč

10.6.  Závěr

Střední  odborná  škola  elektrotechnická  Hluboká  nad  Vltavou  nevykázala  v roce  2018

ani v minulých  letech  ztrátu  z hospodařerú.  V  roce  2018  vykázala  zisk  z doplňkové

činnosti, který byl celý navržen k rozdělení do fondu odměn a fondu rezervního dle F:3

30 a fl 32 zákona č. 250/2002 Sb.
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I 1. Zapojení  školy  do  rozvojových  a mezinárodních

programŮ

Pracovníci  školy  byli  aktivně  zapojeni  v rozvojových  programech  MŠMT  ČR

UNTV  3 -  další  vzdělávání  pracovníků  a organizace  vzdělávacích  kurzů

ERASMUS  + - mobilita  žáků  a pracovníků  v odborném  vzdělávání

- spolupráce  se SOŠ IT Bratislava  -  Slovensko  - organizování  odborné  praxe

žáků

spolupráce  se společností  Lucas  Nůlle  Kerpen  -  mobilita  pracovníků

v odborném  vzdělávání

Národní  soustava  kvalifikací

ERASMUS  + akce  2:,,Kva1ifikace  v elektrotechnice  na třetí  tisíciletí"

Datum  zahájení  realizace:  1. 9. 2016

Datum  ukončení  realizace:  31. 8. 2019

Naše  škola  je  partnerem.

12.  Zapojení  školy  do  dalšího  vzdělávání  v rámci

celoživotního  učení

Škola  organizuje  ve  spolupráci  se sociálními  partnery,  úřady  práce  a dalšími

institucemi  další  vzdělávánď  pracovníků  v oblasti  elektrotechniky  a energetiky.  Máme

autorizaci  dle zákona  č. 179/2006  sb., o ověřování  a uznávání  výsledků  dalšího

vzdělávání  od Ministerstva  průmyslu  a obchodu  ČR autorizace  k těmto  profesním

kvalifikacím:

MONTER  HROMOSVODU  (26-021-H)

MONTÉR  SLABOPROUDÝCH  ZAŘÍZENÍ  (26-020-H)

MONTÉR  ELEKTRICKÝCH  ROZVÁDĚČŮ  (26-019-H)

MONTÉR  ELEKTRICKÝCH  SÍTÍ (26-01  8-H)

MONTÉR  ELEKTRICKÝCH  INST  ALACÍ  (26-017-H)

SPRÁVCE  SÍTÍ  PRO  MALÉ  A STŘEDNÍ  ORGANIZACE  (18-001-M)

SPRÁVCE  OPERAČNÍCH  SYSTÉMťJ  PRO  MALÉ  A STŘEDNŤ

ORGANIZACE  (18-001-M)
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Škola  dále  organizovala  tyto  vzdělávací  akce:

a)  rekvalifikační  studium  v oboru  ELEKT

b)  školení  a zkoušky  dle  vyhlášky  č. 50/78  Sb. o odborné  způsobilosti

pracovníků  v elektrotechnice

c)  ve spolupráci  se společností  E.ON  organizovány  semináře  pro  provozní

pracovnďky

d)  kurzy  montérů  kabelových  souborů  NN,  VN

e)  školení  práce  pod  napětím

f)  školení  projektantů

13.  Údaje  o předložených  a školou  realizovaných  projektech

financovaných  z cizích  zdrojů

Název  projektu:  ERASMUS  + akce  1 :,,Moderní  elektrotechnické  dovednosti"

V  projektu  ERASMUS  + jsme  byli  vedeni  jako  náhradníci,  pokud  by  se našel  zdroj

financí  nebo  by  některé  organizace  nerealizovali  svůj  projekt.

Název  projektu:  NÚV  Praha:  ,,Modernizace  odborného  výcviku"

Naše  škola  je  partnerem.

GRANTY  Jihočeského  kraje:

,,GP Stipendijní  motivační  program  pro žáky  střednďch  škol  ve vybraných

oborech"

,,Volnočasové technické  aktivity  pro  žáky  SOŠE, COP  a ZŠ"

,,Propagace  technického  vzdělávání  a odborné  soutěže  v technických  oborech

14.  Údaje  o spolupráci  s odborovými  organizacemi,

organizacemi  zaměstnavatelů  a dalšími  partnery  při  plnění

úkolů  ve  vzdělávání

Vedení  školy  a oďborová  organizace  se pravidelně  informují  o plnění  úkolů  v oblasti

výchovy  a vzdělávání  žáků.

Škola  velmi  úzce  spolupracuje  se společností  E.  ON  ČR s.r.o.
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S touto  společností  je uzavřena  smlouva  o praktické  výuce  žáků,  která  proMhá  na

pracovištích  společnosti  pod  vedením  instruktorů  -  pracovníků  E.ON  a pod  vedením

učitelů  odborného  výcviku.

Škola má možnost  pro oblast  praktické  výuky  získávat  vhodné  produktivní  práce

a tím  zvyšovat  efektivitu  a kvalitu  výuky.  Společnost  E.ON  každoročně  podporuje

školu  sponzorskými  dary,  které  jsou  směrovány  do oblasti  výuky  žáků.

Dále  je uzavřena  smlouva  o vzájemné  spolupráci  se společností  ČEZ,  a.s., která  je

zaměřena  do těchto  oblastí:

Marketingová  podpora  a propagace

Podpora  studentů

Odborná  a personální  podpora  výuky

Další  vzájemná  spolupráce  je  uzavřena  se společností:

Česká přenosová  soustava  a.s. (ČEPS)

Spolupráce  je  zaměřena  na tyto  oblasti:

podpora  studentů

pořádání  přednášek  a exkurzí  pro  žáky  SOŠE, COP

propagace  technického  vzdělávání

podpora  praktického  vyučováni

Český svaz  zaměstnavatelů  v energetice  (ČSZE)

spolupráce  je  zaměřena  na tyto  oblasti:

odborné  konference,  semináře  a výstavy

praxe  při  zajišťování  odborné  výuky

Dopravní  podnik  města  České Budějovice

spolupráce  je  zaměřena  na tyto  oblasti:

podpora  budoucích  absolventů  technických  oborů

pořádání  přednášek,  exkurzí  a propagace  technického  vzdělávání

zajištění  brigád  a praxí  pro  žáky

E1ektrizace  železnic  Praha  a.s.

spolupráce  je  zaměřena  na tyto  oblasti:

podpora  budoucích  absolventů  technických  oborů
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pořádání  přednášek,  exkurzí  a propagace  technického  vzdělávání

zajištění  brigád  a praxí  pro  žáky

Jihočeský  kraj,  Český  svaz  zaměstnavatelů  v energetice  a SOŠE,  COP  Hluboká

nad  Vltavou

spolupráce  je  zaměřena  na tyto  oblasti:

- podpora  a rozvoj  technického  vzdělávání

- přizpůsobení  technického  vzdělávání  požadavkům  trhu  práce

- rozvoj  lidských  zdrojů  v oblasti  energetiky

Jihočeská  hospodářská  komora  -  členství,  spolupráce  a využití  nabídek  v rámci

propagace  školy  a zaměstnanosti  -  Burzy  škol

Spolupořádání  soutěží  v rámci  středních  a základních  škol.

Svaz  průmyslu  a dopravy  CR

Regionální  sektorová  dohoda  pro  Jihočeský  kraj

- podpora  dalšího  vzdělávání  v oboru  elektrotechniky  a energetiky

LARM  a.s.  Netolice

spolupráce  je  zaměřena  na  tuto  oblast:

- praxe  při  zajišťování  odborné  výuky  oborů  IT,  ME,  EZP

Union  Grid  s.r.o.  Praha

spolupráce  je  zaměřena  na  tuto  oblast:

- praxe  při  zajišťování  odborné  výuky  oborů  ME,  EL

LASSELSBERGER,  s.r.o.  Plzeň,  LB  MINERALS,  s.r.o.  Horní  Bříza,  LB

Cemix,  s.r.o.  Borovany

spolupráce  je  zaměřena  na  tyto  oblasti:

využití  technologických  zařízení  ve  výrobních  závodech

praxe  při  zajišťování  odborné  výuky  oborů  ME,  EL

zajišťování  odborného  poradenství
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Západočeská  univerzita  v Plzni,  Fakulta  elektrotechnická

spolupráce  je  zaměřena  na tyto  oblasti:

propagace  studia  žáků  na elektrotechnické  fakultě

spolupráce  v oblasti  dalšího  vzdělávárff

spolupráce  při  projektových  záměrech

propagace  technického  vzdělávání
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Jihoěeská  univerzita  v Českých  Budějovicích,  Pedagogická  fakulta

spolupráce  je  zaměřena  na projekt,,Společenství  praxe  - platforma  pro  rozvoj

klíčových  kompetencí":

spolupráce  při  projektových  aktivitách

účast  na seminářích,  webinářích  a konferencích

spolupráce  při  zpracování  osobních  portfolií

15.  Vlastní  hodnocení  metodické  komise  odborných

předmětů

15.1  Podrmnky  vzdělávání

Učebny  pro odborné  předměty  jsou  standardně  vybaveny  a je vnich  provedeno

připojení  k  počítačové  síti.  Učebny  jsou  vybaveny  interaktivními  tabulemi

Activ  board,  projektory  nebo  zobrazovacími  jednotkami.  Učitelé  odborných

předmětů  využívají  ve všech  učebnách  systém  Lukas  Nůlle.  Jedná  se o stavebnicový

systém  pro  ukázky  a měření  chodu  elektromotorů  až po  simulaci  přifázování

elektrárny  k síti.

Pro  výuku  IT  je  k dispozici  šest učeben  vybavených  počítači.

Učitelé  odborných  předmětů  dále  využívají  digitální  učebrff  mateňály,  které  vytvořili

v rámci  projektu  -  Využití  ICT  pro rozvoj  klíčových  kompetencí  a dále  vytvářejí

nové  pro  vlastní  potřebu.  Výuka  odborných  předmětů  je  také  podporována

praktickým  cvičením  na výukovém  programu  PASCO,  například  při  výuce  Základů

elektrotecbniky.

16.  Vlastní  hodnocení  školy

16."I  Podmínky  vzdělávárí

Materiální  podmínky  vzdělávání  se zlepšily,  byly  nakoupeny  nové  učební  pomůcky

a měřicí  přístroje  pro  odbornou  výuku.

Bylo  pokračováno  ve stavebních  úpravách  v prostorách  pro výuku.  Byly  opraveny

a nově  vybaveny  odborné  dílny  pro výuku  slaboproudu,  silnoproudu,  elektrických

instalací  a rozvaděčů.  Celkem  se jednalo  o 4 dílny  pro  odborný  výcvik  a 1 učebnu  pro

praktické  cvičení  přírodovědného  vzdělávání  z fyziky  a elektrotechnologie.
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Pro výuku  byla  pořízena  didaktická  technika,  která  slouží  k zlepšení  názornosti

výuky  PASCO,  laserová  fréza  pro  výrobu  plošných  spojů,  didaktické  učební

pomůcky  pro  kompletní  výrobu,  přenos,  spotřebu  a ukládání  elektrické  energie  od

Lukas  Nůlle.  Byly  pořízeny  funkční  nabíjecí  stanice  pro  elektromobily,  kterou  budou

sloužit  pro  názornou  výulcu  montáže  a servisních  činností.

16.2  Průběh  vzdělávárí

Vzdělávání  probíhalo  dle  schválených  ŠVP v režimu  stanoveném  rozvrhem  hodin  při

dodržení  zásad  hygieny  výuky.  Výuka  jazyků,  IT,  odborných  předmětů  a odborného

výcviku  byla  realizována  ve skupinách.

Metodické  a předmětové  komise  se pravidelně  zabývaly  obsahovou  náplní

jednotlivých  předmětů,  péčí  o žáky  se speciálními  vzdělávacími  potřebami

a přípravou  žáků  k  závěrečným  a maturitním  zkouškám.

16.3  Podpora  školy  žákům

Tradiční  formy  podpory  poskytované  žákům  jsou:  konzultace,  kroužky,  soutěže,

exkurze,  projektové  dny,  doučováni  žáků  omožených  školním  neúspěchem

a workshopy  o možnostech  stáží  žáků  školy  u možných  Qpdoucích  zaměstnavatelů.

Jsou  vytvářeny  podmínky  pro  celodenní  volné  využívání  počítačových  učeben

s internetem,  v ŠVP jsou  nabízeny  možnosti  volby  povinně  volitelných  předmětů.
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Pedagogičtí  pracovníci  poskytují  konzultace  žákům  i mimo  vyhrazené  konzultační

hodiny,  žáci  jsou  aktivně  zapojováni  a podporováni  při  účasti  na soutěžích.

Škola  využívá  kmotivaci  žáků morálnď  oceňování  úspěchů  (diplomy,  knihy)

a finanční  odměny  žáků  za produktivní  práci.

Žáci  mají  možnost  přístupu  k vytvořeným  učebním  materiálům  i pomocí  internetu.

16.4  Výsledky  vzdělávám  žáků

Po zavedení  přijímacích  zkoušek  z matematiky  a českého  jazyka  do oborů  s maturitní

zkouškou  se velmi  mírně  zlepšila  úroveň  žáků  přijatých  do 1. ročníku  denního  studia

matuňtních  oborů.  Každoročně  několik  žáků  opustí  školu  z prospěchových  důvodů.

Nároky  na zvládnutí  předepsaného  učiva  však  nemůže  škola  snížit.  Studijní  výsledky

s hodnocením  chování  a absence  jsou  součástí  této  zprávy.

Úspěšnost  žáků u maturitních  zkoušek  vjarním  i podzimním  období  zhoršila.

Ve  společné  části  maturitní  zkoušky  neprospělo  14 žáků  z českého  jazyka  (2 žáci

z didaktického  testu  a 12 žáků  nenapsalo  písemnou  práci),  2 žáci  z anglického  jazyka

(oba  nenapsali  písemnou  práci)  a 4 žáci  z matematiky.  V  profilové  části  maturitní

zkoušky  (odborné  předměty  a praktická  část)  neprospělo  5 žáků.

V  letošním  školním  roce  proběhla  u třetího  ročníku  oboru  Mechanik  elektrotechnik

závěrečná  zkouška  v rámci  pokusného  ověřování  s tímto  výsledkem:  přihlášeno  22

žáků  a 2 žáci  neprospěli.

Opatření:

1) Opatření  ke  zkvalitnění  přípravy  na matuňty:  využívat  didaktické  testy

zmatematiky,  českého  jazyka  a cizího  jazyka  již  od 2. ročníku  studia

za účelem  vhodné  volby  matuňtního  předmětu.  Při výuce  jazyků  je nutné  se

zaměňt  na zvýšení  kvality  písemného  projevu  žáků,  jak  po stránce  formální,

obsahové  ale i gramatické.

2) V  průběhu  výuky  zařazovat  testy  z předchozfch  maturit  a zjištěné  nedostatky

vysvětlovat  v rámci  výuky  a konzultačních  hodin.

3)  Vrámci  odborných  předmětů  a odborného  výcviku  provádět  pravídelně

testování  žáků  a na základě  zjištěných  neznalostí  zadávat  vhodné  domácí

úkoly,  upravovat  náplň  výuky  a využívat  konzultačrúch  hodin.
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16.5  Řízení  školy,  personálrí  práce

Management  školy  se pravidelně  schází  na poradách  vedení,  na  kterých  jsou

projednávány  a stanovovány  úkoly  pro  zajištění  činnosti  školy.

Na  tyto  porady  navazují  porady  jednotlivých  úseků.  Na  pravidelných  pedagogických

radách  jsou  projednávány  záležitosti  výuky,  prospěchu  a chování  žáků.  Pedagogičtí

pracovníci  jsou  seznamováni  s chodem  školy  a stanovenými  úkoly.  Zástupci  ředitele

pravidelně  spolupracují  při  zajišťování  teoretické  a praktické  výuky.  Jednou  ročně

jsou  organizována  shromáždění  všech  zaměstnanců  školy,  na kterých  jsou  seznámeni

s výsledky  v oblasti  výuky,  hospodaření  a s úkoly  pro  další  období.

Spolupráce  učitelů  teoretického  vyučování  a odborného  výcviku  se zlepšila

a komunikace  o problematice  ve výuce  a odbomých  záležitostech  je  na dobré  úrovni.

Vzájemná  komunikace  vychovatelů,  třídních  učitelů  a učitelů  odborného  výcviku  je

na dobré  úrovni.

Každoročně  probíhá  setkáni  s bývalými  zaměstnanci  školy.

16.6  Mezinárodrí  spolupráce

Naše  škola  spolupracuje  se školami  v Německu,  na Slovensku.

- Hans  Běckler  Berufskolleg,  Berufsshule  Munster

- Streďná  odborná  škola  informačních  technologií,  Bratislava

- Stredná  odborná  škola  elektrotechrňcká  Žilina

Schváleno  školskou  radou  dne  21. 10. 2019

Schválil: avel  Zasaď

ředitel
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