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1. Charakteristika školy 

 
Název školy a sídlo:                    Obchodní akademie a Střední odborná škola generála  
                                                       Františka Fajtla,Louny, příspěvková organizace,                
                                                       Osvoboditelů 380, Louny 440 58 
                                               
 
 
Zřizovatel, adresa zřizovatele:   Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem,  
                                IČO : 708921156 
 
Ředitel školy :                Mgr.Simona Vágnerová, jmenována na základě usnesení                         
                                      Rady Ústeckého kraje č. 23/72R/2007 ze dne 17.1.2007                           
        s účinností od 1.2.2007, na základě výsledků konkursního     
                               řízení a usnesením č. 41/19R/2013 A) 1. ze dne 11.6.2013  
                                                       s účinností od 1.8.2013 
 
Statutární zástupce ředitele : Ing.Václav Jukl, zástupce ředitelky školy 
 
Kontakt na zařízení :       tel.: 415 655 489  
                                                       fax: 415 652 486 
web:                    www.oasoslouny.cz 
e-mail:                   skola@oasoslouny.cz 
 
Pracovník pro informace : Alena Nováčková 
 
Datum zřízení školy :        1.9.1952 
 
Datum zápisu do rejstříku:      1.1.2005 
 
Poslední aktualizace v rejstříku: 22.8.2013 
 
 
Součásti školy k 31.8.2013 :  
 1. Střední škola ...................................................................................kapacita 1 241 žáků  
 2. Školní jídelna ........................................................................kapacita 480 stravovaných 
        3. Školní jídelna – výdejna ..........................................................kapacita 70 stravovaných 
 4. Domov mládeže kapacita ...................................................................................60 lůžek 
 

1.9.2012 se Střední odborná škola, Louny sloučila s Obchodní akademií generála Františka Fajtla, 
Louny po předchozím sloučení se SŠS Louny 1.9.2010. V lounském regionu tak vznikla odborná 
škola s širokou nabídkou učebních i studijních oborů,  která navazuje na tradice jednotlivých škol. 
Zásadní změny v organizaci školy byly zahájeny již při slučování škol. Po stanovení vize a 
dlouhodobého záměru byla vytvořena nová organizační struktura, byl aktualizován systém řízení, byly 
vytvořeny nové náplně práce pro některé pracovní pozice (zejména z důvodu jejich sjednocení). Po 
počáteční nervozitě zaměstnanců sloučené školy došlo postupně ke stabilizaci klimatu sloučených 
škol, i když celý proces sloučení ve své šíři není dokončen.  
 
Základem budoucího rozvoje současné školy je dobré jméno a postavení všech tří škol v jejich 
oborech, jejich dlouholetá tradice v segmentu prvotního vzdělávání a jejich dlouhodobá spolupráce se 
sociálními partnery.  
OA a SOŠ gen. F. Fajtla navazuje na dobrou praxi sloučených škol, zachovává jejich identitu 
především zachováním oborů a využitím kvalitního pedagogického sboru a podporou sloučených 
oborů vzdělávání tak, aby škola byla efektivní v oblasti řízení, ekonomiky a poskytovala co 
nejkvalitnější vzdělávání. 
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Rozsáhlá doplňková činnost školy podporuje její ekonomickou stabilitu, součástí práce školy je 
projektová činnost, zabezpečení rekvalifikací a vzdělávacích programů pro dospělé, odborné stáže 
žáků v zahraničí  i spolupráce s ČZU Praha, ČVUT Praha a TU Liberec. 
 

 
OA a SOŠ gen.F.Fajtla,Louny zajišťovala ve šk.roce 12/13 vzdělání technického směru – v oborech 
strojírenských a stavebních,ekonomického směru ,veřejné správy a v oborech v oblasti služeb. 
Absolventi všech oborů vzdělávání mohou najít  uplatnění na trhu práce; všechny vyučované obory jsou 
zaměstnavateli žádány. Pokles zájmu zaměstnavatelů lze zaznamenat o absolventy ekonomických 
oborů. Absolventi technických oborů mají uplatnitelnost zajištěnu. Žáci z oborů s maturitní zkouškou 
pokračují ve studiu na vysoké škole- převážně na fakultách strojírenských, ekonomických, 
pedagogických, sociálních věd a na VOŠ ekonomických, sociálně-právních, zdravotnických. 
Ve vzdělávací nabídce bylo zapsáno k 1.9.2012 podle Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 44 
oborů vzdělávání. Z toho 19 oborů je dobíhajících. 
Ve šk. roce 2012/2013 byli žáci vzděláváni v 15 oborech vzdělání.  
Žáci byli přijati podle veřejně přístupných kritérií pro daný obor, bez přijímacích zkoušek. V jazykové 
výuce jsou vyučovány anglický, německý a španělský jazyk. Školní vzdělávací programy v oblasti 
jazykového vzdělávání pro obory zakončené maturitní zkouškou mají zpracováno vzdělávání i v ruském 
jazyce, ale pro nízký počet zájemců se tento jazyk zatím nevyučuje. 
 
 
Škola plní své poslání v Lounském regionu, a tím je příprava absolventů do praxe ve zvoleném oboru a 
ke studiu na VŠ, VOŠ a nástavbovém studiu. Nejvíce žáků školy je z  regionu Louny, okrajů regionů 
Most, Chomutov, část žáků dojíždí z okolí města Slaný. 
Prioritou je příprava absolventů v návaznosti na potřeby oblasti; proto využíváme přímé kontakty se zde 
působícími zaměstnavateli, spolupracujeme s Úřadem práce v Lounech. 
 

1.2. Přehled vzdělávacích programů vyučovaných ve šk. roce 2012/13 

Tabulka 1 

Kód oboru Popis oboru 
Forma  
vzdělávání 

Délka 
vzdělávání 
v letech 

23-41-M/01 Strojírenství  denní čtyři 

39-41-L/002 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 
budov 

denní čtyři 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní čtyři 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum denní čtyři 
63-41-M/02 Obchodní akademie denní čtyři 
23-51-H/01 Strojní mechanik denní tři 
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel denní tři 
31-58-H/01 Krejčí  denní tři 
36-52-H/01 Instalatér denní tři 
36-67-H/01 Zedník denní tři 
66-52-H/01 Aranžér denní tři 
31-59-E/01 Šití oděvů denní tři 
36-67-E/001 Zednické práce denní tři 
36-69-E/001 Pokrývačské práce denní tři 

 
Odborný výcvik a odbornou praxi provádíme na vlastních pracovištích a smluvních pracovištích. 
 
Součástí školy jsou školní dílny v ulici Říční a Postoloprtská. Školní dílny Říční mají 12 pracovišť pro 
kovoobory a strojírenské obory - obrobna, kovárna, autodílna, dvě svářečské dílny (8 a 12 
boxů),nástrojárna a zámečnické dílny. 
Na pracovišti Postoloprtská je celkem 10 dílen ve dvou budovách. Odborné dílny jsou vybaveny pro 
instalatéry, elektrikáře, zámečníky, pokrývače, zedníky,krejčí a aranžéry. Žáci oboru Mechanik 
instalatérských a elektrotechnických zařízení budov využívají pro praxi dílny instalatérskou a elektro. 
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Odborný výcvik byl pro žáky zajišťován na smluvních pracovištích firem, se kterými škola úzce 
spolupracuje: 
 
                23-51-H/01 Strojní mechanik 
                                                 LEGIOS, a.s. 
                                                 SEKO EDM, a.s. 
                                                 METALLON TRADE s.r.o, Žatec 
                                                 ELNA Servis Počerady, s.r.o 
                                                 CIE Praga Louny, a.s. 
 
               23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
                                                 Servis TaM, Rybalkova 2128, Louny  
                                                 SAZ Evžen Myslivec.r.o 
                                                 Autoservis KMK, Cítolibská 2679, Louny 440 5 
                                                 STROM  PRAHA a.s., pracoviště Dobroměřice 
                                                 Emil Lávička. Ročov 164 
                                         
              36-52-H/01   Instalatér 
                                               Zdeněk Klumpár, Instalarérská činnost,Fügnerova1977,Louny 
                                                Tomáš Vincík, Instala Krt, Osvoboditelů 894, Louny 
                                                Vladimír Fogl, Instalatérská činnost,Tábornická 157, Louny 
 
              36-69-E/001 Pokrývačské práce 
                                               Vajda Vasil, Bezděkov5, Žatec 
    
              36-67-H/01  Zedník, 36-67-E/01 Zednické práce 
                                                    Lounská stavební s.r.o., Husova 2975, Louny 
                                                    Hakus a.s., Nečišská 451, Dobroměřice 
                                                    Radek Vajda – KLEMPO, Bezděkov 5, Žatec 
                                                    Obec Libočany, Libočany 103 
                                                    Sviták Karel, Drahomyšl 53, Lipno 

   Odborná praxe byla pro žáky oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou zajišťována na těchto 
smluvních pracovištích. Smlouvy byly uzavřeny pro každého jednotlivého žáka na základě dlouhodobé 
spolupráce obou stran. Je uveden pouze informativní výčet : 
          
             23-41-M/01  Strojírenství 
                                               CIE Praga Louny 
                                               SEKO Edm Louny 
                                                Elektroporcelán Louny 
 
             68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 
                                                Probační a mediační služba ČR, pracoviště Louny 
                                                Městské úřady oblasti 
                                                Obecní úřady oblasti 
                                                MÚ Louny 
                                                VZP 
 
           78-42-M/02   Ekonomické lyceum 
                                                ekonomické odbory městských úřadů oblasti 
                                                Česká pošta 
                                                Policie ČR Územní odbor Louny 
                                                MŠ oblasti 
                                                Ekostavby Louny 
 
           63-41-M/02  Obchodní akademie 
                                                MŠ oblasti 
                                                Poprokan Louny 
                                                Žatecký pivovar 
                                                VZP 
                                                ZŠ oblasti 
                                                Policie ČR Územní odbor Louny 
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1.3. Přehled volitelných předmětů 

Tabulka 1 

Obor Volitelné předměty (semináře) 

23-41-M/01    Strojírenství matematika cizí jazyk mechanika 

68-43-M/01    Veřejnosprávní činnost matematika cizí jazyk účetnictví 

39-41-L/002   Mechanik instalatérských a    
                      elektrotech.zařízení budov 

matematika cizí jazyk  

78-42-M/02  Ekonomické lyceum 
společenské 
vědy 

matematika  

63-41-M/02  Obchodní akademie 
společenské 
vědy 

matematika  

1.4.  Vybavení školy a její materiální zázemí 

Materiální podmínky jsou v současné době pro výuku, která by reflektovala požadavky zaměstnavatelů a 
technický vývoj oborů, zčásti vyhovující. Škola průběžně pořizuje materiální vybavení oborů z grantů, 
sponzorských darů, příspěvků do NF. Soukromé firmy tak suplují povinnost státu zajistit úroveň 
vzdělávání a tento stav není, v současné hospodářské situaci, trvale udržitelný.  
Budovy jsou průběžně udržovány podle finančních možností školy, dvě nevyhovující budovy sloučené OA 
gen.F.Fajtla,Louny byly vyklizeny a připravovány k prodeji. Ve třetí budově sloučené školy probíhala 
výuka i přes velkou finanční náročnost na spotřebu energií (vysoké stropy, stará okna, nedoléhající dveře, 
nevyregulovaná topná soustava) z důvodu postupného přechodu, sžívání a slučování obou škol. Vedení 
školy vycházelo maximálně vstříc žákům i zaměstnancům sloučené školy a jejich požadavkům a nárokům  
i za cenu finační náročnosti. 
 
Pro akce investičního charakteru jsou pravidelně ke zřizovateli školy podávány investiční záměry – 
žádosti o finanční zajištění.  
V areálu odborného výcviku v Říční by podle Rozhodnutí energetického auditu z 12.7.2008 mělo být 
provedeno hydraulické vyregulování topné soustavy, nutná je výměna oken a zateplení budovy. Na tuto 
investiční akci jsou školou pravidelně podávány investiční záměry zřizovateli – Ústeckému kraji. Investiční 
záměr nebyl ÚK realizován.  
19.12.2011 podala škola IZ na zastřešení školní jídelny z důvodu havarijního stavu. Realizace investiční 
akce byla zahájena v závěru školního roku 12/13 – v srpnu, dokončena bude v říjnu 2013. 
26.3.2012 podala škola IZ na zateplení a střešní konstrukci budovy školy Postoloprtská 2636 v souladu 
se závěry energetického auditu z roku 2003. Investiční záměr nebyl ÚK realizován. 
Některé požadavky školy byly však odsouhlaseny RÚK jako čerpání investičního fondu, který vytvořila 
škola svým hospodařením. 
Usnesením RUK č. 16/2R/2012 byly škole poskytnuty prostředky na úpravu prostor pracoviště 
Postoloprtská jako budoucího působiště PPP Louny. Akce bude dokončena v říjnu 2013. 
Usnesením č. 45/3R/2012 bylo RUK povoleno čerpat IF školy na novou vzduchotechniku do svařoven 
dílen školy v Říční. Akce byla ve šk.roce 12/13 realizována a tím jsme významně přispěli ke kvalitním 
podmínkám výuky žáků. 
Čerpání z IF školy byla usn. č. 15/23R/2013  povolena rekonstrukce kotelny v dílnách Říční, rekonstrukce 
počítačové sítě Osvoboditelů 380, výměna hlavního rozvaděče s měřením Osv.380, nákup konvektomatu 
do školní kuchyně a výměna serveru a rozvodu Osv.380. Tyto investiční akce byly ve šk.roce 12/13 
připraveny a realizace proběhne ve šk.roce 13/14. 
Jako sponzorský dar obdržela škola 100 ks LCD monitorů od ČSOB Praha, které budou využity pro 
zajištění výuky. 
Stejně jako v letech minulých byl pořízen nový nábytek pro žáky na chodbu školy a vytvořen s nástěnnou 
LCD obrazovkou – informačním panelem – nový a moderní odpočinkový a informační prostor pro žáky. 
V průběhu šk.roku došlo k stěhování knihovny OA. Pro knihovnu byla uvolněna místnost CNC centra a 
v souvislosti s tím vybudována specializovaná učebna - laboratoř měření s CNC a přesnými přístoji 
měření pořízenými ze sponzorského daru. 
Na pracovišti Postoloprtská vznikly nové šatny a byly vybaveny novými šatními skříňkami. 
Vybavení pro odborný výcvik je nutné dále modernizovat; hlavním úkolem, při příznivé finanční situaci 
školy, se stala modernizace vybavení pro odborný výcvik stavebních oborů.Během šk.roku vytvářeli 
pedagogičtí pracovníci pro vyučované obory vzdělání výukové pomůcky a digitální učební materiály. 
Škola nemá vlastní tělocvičnu, tělesná výchova je smluvně zajišťována pronájmem sportovní haly u TJ 
Lokomotiva Louny a Sokolovny, Louny a venkovního hřiště ZŠ Přemyslovců. Pronájmy jsou hrazeny 
z provozních prostředků školy. 



Výroční zpráva o činnosti SOŠ, Louny, příspěvkové organizace,za školní rok 2012/2013 

strana  7 

Vlastní školní kuchyň a jídelna je energeticky propojena s budovou školy a zajišťuje stravování pro 
všechna pracoviště školy. Na pracovišti Postoloprtská je výdejna. V září jsme provozovali i školní jídelnu 
sloučené Obchodní akademie gen.F.Fajtla. Její provoz byl k 1.11.2012 ukončen pro nerentabilní provoz, 
do 30.6.2012 sloužila pouze jako výdejna pro žáky a zaměstnance z budovy školy Osvoboditelů 497 
,Gymnázia V.Hlavatého Louny a Speciální základní školy, Louny. 
K občerstvení sloužily nápojové automaty na pracovištích Postoloprtská, Osvoboditelů 380,497 a kantýna 
na Osv.380. 
Na pracovišti Osvoboditelů a Postoloprtské má každý vyučující PC se síťovým připojením, a ve třídách 
jsou počítače s připojením na internet, programem Bakalář a elektronickou TK. Na pracovišti 
Postoloprtská byly takto vybaveny třídy v dubnu 2013. V době volna a přestávek mají žáci k dispozici 
studovnu. Škola Osv.380 a část Postoloprtské  je pokryta signálem bezdrátového připojení WiFi.  
 

učebny Osvoboditelů 497 Osvoboditelů 380 Postoloprtská 

kmenové 4 24 14 

ICT 1 5 1 

odborné 1 1 (CNC) 0 

 
Většina odborných učeben je pořízena z prostředků EU, státních a krajských prostředků a sponzorských 
darů a prostředků v rámci projektů a mají vybavení podle platných norem.  
 
Pracoviště Postoloprtská je PC postupně vybavováno.Prostředí školy je postupně modernizováno.Cílem 
je stav pracoviště Osvoboditelů, což je zcela závislé na příspěvku zřizovatele a po zajištění základního 
provozu školy, stejně jako splnění hygienických norem. 

1.5. Školská rada 

Po sloučení škol SOŠ a OA byla zřízena ke dni 1.9.2012 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
47/110R/2012 ze dne 7.srpna 2012  Školská rada Obchodní akademie a Střední odborné školy generála 
Františka Fajtla, Louny. 
Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
Volba členů Školské rady proběhla v období 7.9.2012 – 2.10.2012. 
 
Školská rada při OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny pracovala ve šk.roce 2012/2013 ve složení : 

Tabulka 2    

Ing.Radek Rybáček  jmenován RÚK  

Mgr.Nikolaj Kohut zvolen za pedagogické pracovníky školy - předseda 

MUDr.Jana Benešová jmenována RÚK   

Ing.Jana Milková zvolena za pedagogické pracovníky školy 

Tomáš Houda zvolen za zákonné zástupce nezl. žáků, zletilých žáků a studentů 

paní Lenka Jenčková zvolena za zákonné zástupce nezl. žáků, zletilých žáků a studentů 
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2. Údaje o pracovnících školy 

2.1. Pedagogičtí pracovníci 

Tabulka 4 

titul příjmení, jméno Odborná kvalifikace 

Ing. Bouda Miloslav ekonomické obory 

Ing. Drbohlavová Lenka odborné předměty  

Ing. Fiala Jiří odborné předměty 

 Hefnerová Vladimíra 
výchovné poradenství,technika administrativy, 
hospodářská korespondence  

Mgr Hnátek Jakub TV a sport 

Mgr. Hyláková Miroslava všeob.vzděl.předměty /ČJ-pedagogika/ 

Mgr. Jakešová Martina 
všeobecně vzdělávací předměty-ČJ a literatura, 
německý jazyk a literatura 

Ing. Jakš Vladimír odborné předměty 

Ing. PaedDr. Jukl Václav st. matematika, stroj.technologie 

Ing. Jukl Václav odborné předměty 

 Mgr. Kernerová Iris matematika, německý jazyk, anglický jazyk 

Mgr. Klausnitzerová Marta NJ 

Mgr. Kolomiyets  Nataliya AJ 

Ing. Kissová Charlotta Odborné předměty 

Ing.  Krupičková Jarmila odborné předměty/ekonomika zem./ 

Mgr.  Karfíková Petra ČJ a LIT,  základy společenských věd 

Ing. Křivánková Jindřiška Odborné předměty 

Mgr. Kubašková Petra Aj, Nj 

Mgr. Kuhnová Jaroslava Občanská nauka, Ruský jazyk, odborné předměty  

 Mezera Jiří odborné předměty 

Ing.  Milková Jana  Odborné předměty 

Mgr. Neubertová Věra Španělský jazyk , portugalský jazyk, společenské vědy 

Ing. Nováková Miluše Odborné předměty 

Mgr. Nováková Radka biologie, zeměpis,AJ 

Ing. Peterková Jitka Odborné předměty  

Mgr. Pichertová Simona RJ a literatura, Občanská nauka, Anglický jazyk 

Ing. Pirichová  Ilona Odborné předměty 

Mgr. Porubčan  Ota RJ,NEJ, ON,  

Ing. Soprová Zdeňka Odborné předměty 

Mgr.  Vágnerová Simona všeobec.vzděl., biologie, zeměpis, NEJ 

Mgr. Verunáčová Jana tělesná výchova, občanská nauka 

Mgr. Vorlová Hana ČJ, NJ  

Ing. Vránová Eva Odborné předměty  

Mgr. Zabloudilová Martina TV, občanská nauka  

Ing.  Zikmundová Helena ANJ,CHE, 

 Bílek Petr Odborné předměty 
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Mgr. Borlová Ivana Matematika-fyzika 

Mgr. Kohut Nikolaj Odborné předměty 

Mgr. Kohutová  Ludmila Český jazyk – občanská nauka 

Mgr. Topičová Hana Ruský jazyk a literatura – občanská nauka 

Mgr. Vágner Pavel Matematika – základy techniky 

Ing. Zelenka Miroslav Odborné předměty 

Mgr. Zemanová Mirka Matematika- deskriptivní geometrie 

 Zof Milan Odborné předměty 

 Vychovatelé :  

Ing. Dziak Miroslav  

 Kunštátský Lukáš  

 
 

příjmení, jméno Odborná kvalifikace 

Malík Vladimír UOV pro SME, STR 

Paclt Petr UOV pro SME, instruktor sváření 

Suchý Miloš UOV pro MOV 

Švandrlík Karel UOV pro SME, instruktor sváření 

Vopata Jan UOV pro MOV 

Horová Jitka UOV pro KRE, ŠOD 

Radoská Ivona UOV pro KRE, ŠOD 

Nečesaný Pavel UOV pro INS 

Ertlová Marie UOV pro KRE, ŠOD 

Horák Jiří UOV pro ZED, ZPR 

Baroch Václav UOV pro ZED, ZPR 

Moravec Vlastimil UOV pro ZED, ZPR 

Procházka Karel UOV pro INS 

Sommer Vlastimil - vedoucí učitel OV UOV pro INS 

Šmerák Jiří UOV pro ZED, ZPR 

Švajcr František UOV pro ZED, ZPR 

Zimmermann Jiří UOV pro PPR 

2.2. Interní pedagogičtí pracovníci 

Tabulka 5 
Interní pracovníci SŠ 

Počet int. PP fyzicky  61 
Počet int. PP přepočteno  57,81 
Počet int. NP fyzicky  19 
Počet int. NP přepočteno  18 

2.3. Externí pedagogičtí pracovníci 

Tabulka 6 
Externí pracovníci SŠ 

Počet ext. PP fyzicky  3 
Počet ext. NP fyzicky  1 
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2.4. Interní pedagogičtí pracovníci v DM 

Tabulka 5 
Interní pracovníci SŠ 

Počet int. PP fyzicky  2 
Počet int. PP přepočteno  2,00 
Počet int. NP fyzicky  0 
Počet int. NP přepočteno  0 

2.5. Externí pedagogičtí pracovníci v DM 

Tabulka 6 
Externí pracovníci SŠ 

Počet ext. PP fyzicky  1 
Počet ext. NP fyzicky  0 

2.6.Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků 

Tabulka 7 
Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ 

Počet PP do 35 let celkem  6 
Z toho ženy  3 
Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  2 
Počet PP 35 - 45 let celkem  9 
Z toho ženy  9 
Počet PP bez odb. kval. 35 - 45 let  0 
Počet PP 45 - 55 let celkem  24 
Z toho ženy  16 
Počet PP bez odb. kval. 45 - 55 let  2 
Počet PP 55 - důch.věk celkem  17 
Z toho ženy  5 
Počet PP bez odb. kval. 55 - důch.věk  9 
Počet PP důchodci celkem  5 
Z toho ženy  1 
Počet PP bez odb. kval. důchodci  2 

2.7.Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků v DM 

Tabulka 7 
Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ 

Počet PP do 35 let celkem  0 
Z toho ženy  0 
Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let  0 
Počet PP 35 - 45 let celkem  1 
Z toho ženy  0 
Počet PP bez odb. kval. 35 - 45 let  0 
Počet PP 45 - 55 let celkem  1 
Z toho ženy  0 
Počet PP bez odb. kval. 45 - 55 let  1 
Počet PP 55 - důch.věk celkem  0 
Z toho ženy  0 
Počet PP bez odb. kval. 55 - důch.věk  0 
Počet PP důchodci celkem  0 
Z toho ženy  0 
Počet PP bez odb. kval. důchodci  0 
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Tabulka 10 
26.-30.8.2013 Těloolomouc – Ing. Zelenka 
19.9.2012 Právo na SŠ (EDUKO) – Mgr. Neubertová  
3.10.2012 Korektura textu – Ing. Milková 
18.10.2012 Co je dobré umět z IKT, když učím PEK – Mgr. Kuhnová 
24.10.2012 Korektura textu (NUV) – Ing. Milková  
24.11.2012 UK PF Praha – rozšiřující studium - Mgr. Kubašková 
8.11.2012 Word pro pokročilé – Ing. Milková 
29.11.2012 Netolismus, gambling a kyberšikana (Akreditovaný vzdělávací program MŠMT 

39498/2012-201-856 VISK) – Ing. Kissová  
30.11.2012 Choosing and Integrating web tools intro our teaching, Oxford University Press – Mgr. 

Pichertová 
17.12.2012 Konzultační semináře k písemné práci z anglického jazyka – Mgr. Pichertová 
28.1.2013 DPS ČVUT Praha - Ing. Soprová 
 UK Praha – studium VP - Mgr. Jakešová 
31.1.2013 Hodnocení PP z ČJ (NIDV): Mgr. Jakešová 
14.2.2013 Školení SCIO – Mgr. Vágnerová, Ing. Jukl 
20.2.2013 Konzultační seminář k ústní části  MZ: Mgr. Neubertová, Mgr. Karfíková 
20.2.2013 Konzultační seminář k písemné části MZ: Mgr. Karfíková, Mgr. R. Nováková, Ing. 

Zikmundová 
19.-20.2.2013 Školení pro předsedy maturitních komisí: Ing. Fiala, Ing. Kissová, Ing. Krupičková, M. 

Nováková, Ing. Milková, Mgr. Kunová  
26.2.2013 Školení maturitních komisařů: Mgr. Karfíková, Mgr. Borlová, Mgr. Topičová, Ing. 

Peterková 
8.-9., 22.-
23.3.2013 

Základy programování v C# (Vystavěl moderní programování) – Ing. Milková, Ing. 
Peterková 

7.8.2013 Course for teachers of English at secondary level – Belfast (Pořadatel Internatinal Study 
Programmes, Využití grantu Comenius – NAEP) – Mgr. R. Nováková 

16.7. - 27.7. 
2012 

Metodický kurs v rámci Programu celoživotního vzdělávání Comenius    -  International 
Projects (Exeter, UK) – Ing. Zikmundová  

7.8.2013 Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí v angličtině (Jazyková 
škola AKCENT International House Pratur, Akreditace č.j. 18 305/2011-25-343) – Mgr. 
R. Nováková 

23.6.-6.7.2013 EU peníze školám – Intenzívní jazykový kurz - Mgr. Jakešová 
4.-17.8.2013 EU peníze školám – Intenzívní jazykový kurz - Mgr. Vágnerová 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení  bylo organizováno podle zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č.671/2004, kterou se 
stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 
Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory vzdělání byla zpřístupněna na veřejně přístupném místě ve 
škole, na webových stránkách školy. 
Škola se zúčastnila pilotního testování přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol na 
základě usnesení Zastupitelstva ÚK č. 34/29Z/2012 ze dne 18.4.2012 a informování škol 23.1.2013. 
Testování zajišťovala společnost SCIO.  
Testy měly pouze informativní charakter, nebyly kritériem přijetí. 
Při náboru školy jsme v Lounském regionu informovali zákonné zástupce a uchazeče o  možnostech 
vzdělávání na OA a SOŠ gen.F.Fajtla a jejich pozdějšího uplatnění . 
Od října 2011 zavedla škola „Projektové dny“ pro žáky 9.tříd ZŠ, kdy se stali žáky školy a vybraného 
oboru vzdělávání s maturitní zkouškou a ve šk.roce 12/13 jsme v této tradici úspěšně pokračovali. 
Pro zájemce o učební obory opět uspořádala škola soutěž „Den řemesel“. 
V listopadu 2012 a únoru 2013 byly pořádány Dny otevřených dveří pro všechna pracoviště školy. 
Zájemcům byla umožněna prohlídka a poskytnuty informace. 
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4.1. Žáci přihlášení ke studiu 

Tabulka 11 
Počty přihlášených 

1. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  99 
2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  6 
Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem  19 
1. kolo stř. vzděl. s mat.  84 
2. kolo stř. vzděl. s mat.  6 
Do dalších kol stř. vzděl. s mat.  11 

4.2. Žáci přijatí ke studiu 

Tabulka 12 
Počty přijatých 

1. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  99 
2. kolo stř. vzděl. s výuč. listem  6 
Do dalších kol stř. vzděl. s výuč. listem  19 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s výuč. listem  90 
1. kolo stř. vzděl. s mat.  84 
2. kolo stř. vzděl. s mat.  6 
Do dalších kol stř. vzděl. s mat.  11 
Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat.  80 

4.3. Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2012/2013 

 
Žáci byli přijímáni a řazeni do pořadí podle následujících kritérií až do naplnění kapacity 
Ekonomické lyceum 78-42-M/02: 
1. průměrný prospěch uchazeče z 2. pol. osmé třídy a 1. pol. deváté třídy základní školy 
2. v předmětech Čj, Ma  nebyl žák hodnocen stupněm dostatečným nebo nedostatečným 
3. chování žáka na základě vysvědčení  
Obchodní akademie 63-41-M/02: 
1. průměrný prospěch uchazeče z 2. pol. osmé třídy a 1. pol. deváté třídy základní školy 
2. v předmětech Čj, Ma  nebyl žák hodnocen stupněm nedostatečným 
3. chování žáka na základě vysvědčení  
Technické lyceum 78-42-M/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2. pol. osmé třídy a 1. pol. deváté třídy základní školy 
2. v předmětech Ma, Fy nebyl žák hodnocen stupněm dostatečným nebo nedostatečným 
3. chování žáka na základě vysvědčení  
Strojírenství 23-41-M/01 : 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2. pol. osmé třídy a 1. pol. deváté třídy základní školy 
2. v předmětech Ma, Fy nebyl žák hodnocen stupněm nedostatečným 
3. chování žáka na základě vysvědčení  
Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01:   
1. průměrný prospěch uchazeče z 2. pol. osmé třídy a 1. pol. deváté třídy základní školy 
2. v předmětech Čj,Ma  nebyl žák hodnocen stupněm nedostatečným 
3. chování žáka na základě vysvědčení  
Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol. osmé třídy a 1.pol.deváté třídy základní školy 
2. v předmětech Ma, Fy nebyl žák hodnocen stupněm nedostatečným 
3. chování žáka na základě vysvědčení 
4. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1.pol. deváté  třídy ZŠ     
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Strojní mechanik 23-51-H/01: 
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1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Obráběč kovů 23-56-H/01:  
1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Instalatér 36-52-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1.pol. deváté  třídy ZŠ              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Aranžér 66-52-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1.pol. deváté  třídy ZŠ              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Krejčí 31-58-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1.pol. deváté  třídy ZŠ     
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Zedník 36-67-H/01:  
1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
4. ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách 
Kominík 36-56-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1.pol. deváté  třídy ZŠ     
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
4. ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách 
Elektrikář 26-51-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1. pol. deváté  třídy ZŠ     
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Montér suchých staveb 36-66-H/01: 
1. průměrný prospěch uchazeče ve 2.pol.osmé třídy a 1.pol. deváté  třídy ZŠ     
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení  
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
4. ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách 
Pokrývač 36-69-H/01: 
1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
4. ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách 
Pokrývačské práce 36-69-E/01: 
1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
4. ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách 
Zednické práce 36-67-E/01:  
1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání na základě vysvědčení 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
4. ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách 
Šití oděvů 31-59-E/01: 
1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 
Provozní služby 69-54-E/01: 
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1. splnění povinné školní docházky              
2. chování žáka v předchozím vzdělávání 
3. zdravotní způsobilost potvrzená lékařem 

 

5. Individuální vzdělávací plán 

V souladu se zněním § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění byl 
povolen individuální vzdělávací plán 36 žákům z důvodů sportovní reprezentace, péče o nezletilé dítě 
nebo důvodu zaměstnání. 
 

6. Výsledky výchovy a vzdělávání 

6.1. Celkový prospěch žáků ve škole za 1.pololetí školního roku 2012/2013 

Tabulka 18 
Prospěch - I. pololetí 

Počet žáků střední vzdělání s maturitní zkouškou 353 
Z toho prospělo s vyznamenáním   8 
Z toho prospělo  231 
Z toho neprospělo  97 
Z toho ostatní  17 
Počet žáků stř. vzděl. s výuč. listem  222 
Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výuč. listem  2 
Z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem  113 
Z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem  78 
Z toho ostatní  29 

6.2. Celkový prospěch žáků ve škole za 2.pololetí školního roku 2012/2013 

Tabulka 19 
Prospěch - II. pololetí 

Počet žáků střední vzdělání  s maturitní zkouškou 351 
Z toho prospělo s vyznamenáním   18 
Z toho prospělo   286 
Z toho neprospělo   47 
Z toho ostatní  0 
Počet žáků stř. vzděl. s výuč. listem  205 
Z toho prospělo s vyznamenáním                     9 
Z toho prospělo  168 
Z toho neprospělo  28 
Z toho ostatní  0 

6.3. Docházka žáků do školy za 1. a 2.pololetí školního roku 2012/2013 

Tabulka 20 
Docházka žáků denní formy studia střední školy 

Zameškané hodiny celkem 1. pol.  67312 
Z toho neomluv. hodiny 1. pol.  9590 
Zameškané hodiny celkem 2. pol.  56905 
Z toho neomluv. hodiny 2. pol.  7907 
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6.4. Výchovná opatření 

 
I. pol. 2. 
stupeň 
chování 

I. pol. 3. 
stupeň 
chování 

I. pol. podm. 
vyloučení 

I. pol. 
vyloučení 

II. pol. 2. 
stupeň 
chování 

II. pol. 3. 
stupeň 
chování 

II. pol. podm. 
vyloučení 

II. pol. 
vyloučení 

44 13 1 0 37 21 9 0 

 

7. Maturitní zkoušky 

7.1. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou 

Tabulka 21 
Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky 

Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat.  96 
Z toho u MZ prospělo s vyzn.  0 
Z toho u MZ prospělo  78 
Z toho u MZ neprospělo  18 

7.2. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou – náhradní,opravné termíny  

Tabulka 22 
Prospěch žáků u opravné maturitní zkoušky 

Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat.  21 
Z toho u MZ prospělo s vyzn.  0 
Z toho u MZ prospělo  10 
Z toho u MZ neprospělo  11 
 

8. Závěrečné zkoušky 

8.1. Hodnocení ukončení studia závěrečnou zkouškou 

Tabulka 23 
Prospěch žáků u poprvé skládané závěrečné zkoušky 

Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. listem  59 
Z toho u ZZ prospělo s vyzn.  7 
Z toho u ZZ prospělo  42 
Z toho u ZZ neprospělo  10 

8.2. Hodnocení ukončení studia závěrečnou zkouškou – náhradní,opravné termíny  

Tabulka 24 
Prospěch žáků u opravné závěrečné zkoušky 

Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem  6 
Z toho u ZZ prospělo s vyzn.  0 
Z toho u ZZ prospělo  3 
Z toho u ZZ neprospělo  3 
 

Úroveň žáků při nástupu do prvních ročníků je každoročně klesající a alarmující. Ze základních škol 
přicházejí žáci bez dostatečných znalostí základního učiva, bez základních učebních návyků, nezvyklí 
režimu a respektu k autoritám. Střední škola se v prvních ročnících musí věnovat „doučování“ látky ZŠ 
místo aby navazovala na získané znalosti. Částečně se dá tento vstupní handicap napravit, ale ne zcela 
odstranit.   
Velkým problémem je předčasné ukončování studia, kdy žák při prvním problému ve škole ukončuje 
docházku. Ukončování studia během školního roku, následnou registraci na ÚP je pro žáky 
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z nepodnětných rodin snadné a okamžité řešení momentálních potíží ve výuce nebo docházce; minimum 
odcházejících žáků jeví snahu studovat zvolený obor na jiné škole.  
 

9. Hodnocení výsledků výchovného působení 

9.1. Výchovné poradenství 

Ve školním roce 20121/20132 byla výchovným poradcem školy  paní Vladimíra Hefnerová pro pracoviště 
Osvoboditelů 380, Mgr.Martina Jakešová pro pracoviště Osvoboditelů 497 a Mgr.Hana Topičová pro 
pracoviště Postoloprtská. 
K práci se žáky měly výchovné poradkyně vyčleněny konzultační hodiny. Ty byly uveřejněny na webu 
školy, stejně jako plán výchovného poradce.  
Náplň práce výchovných poradců je  stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o výchovném 
poradenství, § 7 

 pomáhá studentům s výběrem vysokých škol 
 informuje o dnech otevřených dveří na vysokých školách  
 pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium a dbá na správnost vyplnění přihlášek na vysoké 

školy      
 podílí se – společně s vedením školy – na organizaci dne otevřených dveří    
 prezentuje školu na tzv. burzách škol spolupracuje s Úřadem práce v Lounech na akcích    
 prezentujících školu 
 spolupracuje  při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy   
 zvláštní pozornost  věnuje studentům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo    
 chování, a dále pak  studentům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí 
 poskytuje individuální porady studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení  
 výchovných a výukových  problémů 
 spolupracuje při řešení vzniklých problémů s vedením školy a třídními učiteli, dále pak    
 v obtížnějších  případech s pedagogicko – psychologickou poradnou nebo psychologem 
 vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost  
 vede evidenci integrovaných žáků 
 podílí se na přípravě individuálních vzdělávacích plánů společně s třídními učiteli a     
 vedením škol 
 k informovanosti studentů, rodičů, veřejnosti i budoucích studentů  používá nástěnku ve    
 škole,  www stránky výchovného poradce na školním serveru, články  regionálním tisku,  
 besedy se studenty i rodiči   
 úzce spolupracuje s výchovnými poradci základních škol v regionu Louny  
 podílí se na tvorbě školního řádu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků (tvorbě        
 klasifikačního řádu) a pravidel pro udělování pochval a hodnocení chování studentů. 

 
Stálým problémem je absence žáků; jak neomluvená i omluvená. Omluvená absence je často skrytým 
záškoláctvím, neboť někteří rodiče své děti  v každém případě omluví. Absence se pak odráží i na 
prospěchu a udělovaných výchovných opatřeních. 

9.2. Integrovaní žáci 

Ve školním roce 2012/2013 byli v Pedagogicko-psychologické poradně vedeni jako integrovaní  dva žáci. 
Pro žáky byl výchovnou poradkyní vypracován individuální vzdělávací plán. 
I znevýhodněným žákům  byl zajištěn individuální přístup; třídní učitelé a příslušní vyučující byli 
výchovnou poradkyní informováni. 

9.3. Prevence sociálně patologických jevů 

Výchovná poradkyně školy paní Vladimíra Hefnerová a pan Petr Bílek se řídili Minimálním preventivním 
programem pro školní rok 2012/2013, který byl veřejně přístupný na webu školy. 
Základem je každodenní působení pedagogů na žáky a usměrňování jejich chování. Společnou snahou je 
vychovat mladé lidi ke vzájemnému respektu a k dodržování zásad slušného chování. 
Důležitou součástí zmíněné prevence je kvalitní a smysluplné trávení volného času. Škola podporuje 
účast v soutěžích s odborným i sportovním zaměřením. 
Dále škola pořádá různé akce s protidrogovou tématikou, s informacemi o šikaně a prevenci proti ní a v 
neposlední řadě i s tématikou sexuální výchovy. 
V rámci prevence sociálně patologických jevů pořádá škola každoročně adaptační kurz žáků 1.ročníků a 
snaží se tak pomoci žákům při vstupu na vyšší stupeň vzdělávání a k vytvoření kolektivu třídy. 
Součástí výchovného působení školy byla i účast žáků školy na přednáškách a akcích školy.  



Výroční zpráva o činnosti SOŠ, Louny, příspěvkové organizace,za školní rok 2012/2013 

strana  17 

10. Aktivity a prezentace školy  

 
Přednášky, exkurze, akce školy 
 
Den otevřených dveří na ČVUT Praha 
 
Den,kdy svítí světlušky 
Sbírka „Šance“ 
Co bych měl(a) vědět o HIV AIDS – přednáška PPP Ú/L 
NÁŠ SVĚT 2012 – spolupráce s Městskou pečovatelskou službou a denním stacionářem 
Lidská práva – Jeden svět 2013 –festival dokumentů 
 
Novinářský den 
 
Den vody – EVVO pro ZŠ 
Den Země - EVVO pro ZŠ 
EKOHRÁTKY 
Pohádkové Ekotoulání 
 
Školní kolo soutěže v grafických disciplínách 
Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách 
Republikové kolo soutěže v grafických disciplínách 
 
Školní kolo olympiády z českého jazyka 
Okresní kolo olympiády v českém jazyce 
Kdo je B.Hrabal ? – literární pořad 
 
Jazyková olympiáda středních škol- anglický a německý jazyk 
Jobs Expo 2013 – projekt Brána jazyků otevřená 
Den netradičních jazyků – japonština, nizozemština 
Školní kolo olympiády ve španělštině 
 
Matematický klokan 
 
Beseda s ukázkou programu ZAV pro grafické předměty 
 
Představení v Divadle Vrchlického Louny, v Divadle Most 
„Jeden svět“ – Divadlo Vrchlického Louny 
Návštěvy Městské knihovny Louny a jejích akcí 
J.Vrchlický v městském muzeu - výstava  
Návraty – přednáška k MP 
 
Exurze FV Plast Čelákovice 
Exkurze Kubismus a secese v Praze 
Exurze historickou Prahou 
 
Soutěž „Špendlení“ – Praha 
Kovo junior 2013 Zámečník – Děčín 
Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO 12/13 – Lysá nad Labem 
Autoopravář junior 2013 – Chomutov 
O zlatou kuklu společnosti SIAF – svařování – Most 
Soutěž Instalatér – Litoměřice 
Soutěž „Stavby z vlnité lepenky“ – model mostu 
 
Finanční gramotnost – přednáška 
Evropská unie – přednáška 
Eurotime – znalostní soutěž 
 
Poznáváme Švédsko – prezentace 
 
Studentské volby prezidenta republiky 
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Akademie OA a SOŠ gen.F.Fajtla – studentské divadelní představení 
Lyžařský a cyklistický kurz 
Pravidelné školní turnaje v sálové kopané a florbalu 
 

10.1. OA a SOŠ gen.F.Fajtla,Louny byla organizátorem – výběr z akcí 

6. ročník jazykové olympiády  

 
 
Den řemesel pro žáky ZŠ 

 
 
Projektové dny pro žáky ZŠ 
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Příprava a realizace „Dne vody“  a „Dne Země“ podle Školního plánu EVVO 
Na již tradiční projekt u příležitosti Světového 
dne vody, konaný 21. 3. 2013 na lounských ZŠ, 
navázaly v dubnu a květnu další akce.  
V dubnu se studenti 2. ročníku oboru 
Strojírenství v rámci projektu ke Dni Země 
vydali do partnerské Městské pečovatelské 
služby – denního stacionáře v Lounech. Spolu 
s klienty pracovali na jarní úpravě zahrady. 
V pátek 10.5.2013 studenti 2. ročníku oboru 
Veřejnosprávní činnost připravili pro žáky 1. a 2. 
tříd ZŠ Školní Louny zajímavou akci ke Dni 
Země. Během dopoledne děti pracovaly 
s interaktivní tabulí, poznávaly listy stromů a 
seznámily se s významem recyklace odpadu a 
jeho tříděním. 
Příjemným zpestřením byla soutěž 
v ochutnávání ovoce a zeleniny. Děti bavilo i 
poznávání zvířat a jejich mláďat. 
Pro naše studenty a všechny zúčastněné strany 
jsou akce přínosem jak po stránce obsahové, 
tak i mezilidských vztahů. Na další se 
každoročně všichni těší. 

Světový den vody 

Již třetím rokem, u příležitosti Světového dne 
vody, zavítali studenti naší školy mezi žáky 1. a 
2. tříd základních škol. Projektu se zúčastnili 
studenti VSP3 a žáci ZŠ Školní a ZŠ J. A. 
Komenského. Studenti žáky základních škol 
hravou formou seznámili s koloběhem vody, její 
důležitostí, nechyběla ani křížovka, pexeso a 
omalovánky. Za zdárné splnění úkolů a správné 
odpovědi, byli žáci odměňováni sladkostmi a 
malou pozorností v podobě samolepek. Pro 
naše studenty byl projekt cennou zkušeností 
nejen z hlediska zvládnutí látky, ale především 
po stránce komunikační – museli vést celou 
vyučovací hodinu, správně reagovat na dětské 
dotazy a zvládnout jejich nečekané reakce.   
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10.2. SOŠ, Louny se účastnila 

ŠPENDLENÍ NA ŽIVÝ MODEL. 

Dne 1.3.2013 se naše učeňky Nikola Fejková 
(špendlila) a Liubov Zhylchuk (model předváděla) 
zúčastnily soutěže ŠPENDLENÍ NA ŽIVÝ 
MODEL. Tato soutěž byla vyhlášena pro žáky 1.-
3. ročníku oboru Aranžér na téma „CRAZY 
MÓDA“. Podle zadání bylo nutné 
provedení modelu nejméně ze 3 kusů látek, 
doplňky – obuv, kabelka, vhodné líčení, úprava 
účesu. Model byl předveden v pohybu 
na předváděcím molu. Doba práce byla omezena 
na 3 hodiny (1 hodina vlastní líčení a účes, 2 
hodiny špendlení). Kritéria pro hodnocení byla 
jasná: originalita, čistota zpracování látek, 
celkový dojem. 
Vítěz, druhé a třetí místo byli vyhlášeni na místě. 
Naše děvčata se po hodnocení nezávislých 
odborníků designerů dle platného soutěžního 
řádu SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČR umístila tedy 
na 4. – 18. místě. Celkové výsledky budou 
známy v průběhu příštího týdne. Pořadatelem 
akce bylo SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ ČR v rámci 
výstavy BEAUTY PRAHA - AREÁL PV A EXPO 
LETŇANY. 
Chtěla bych poděkovat děvčatům a všem 
zúčastněným za vzornou reprezentaci naší školy.  

 
Soutěž v „Stavby z vlnité lepenky“ 

O jarních prázdninách 15. -16.2.2013 si i žáci naší školy Robert Holler a Miroslav Šabart ze třídy ZED2 
pod vedením učitele odborného výcviku Václava Barocha vyzkoušeli své dovednosti na soutěžní 
přehlídce řemesel SUSO 2012/2013  v Lysé nad Labem.Za jejich pracovní nasazení a vzornou 
reprezentaci školy jim právem náleží poděkování, pochvala i odměna. 
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10.3. Další aktivity školy 

projekt Engineering+ 

I druhý rok trvání projektu Engineering+ - podpora 
technického vzdělávání  se škola účastnila 
projektových schůzek a byla i hostitelem účastníků 
z Basingstoke, Tameside (UK), Antwerpy (BE), 
Mnichov, Regensburg (DE) a Rijeka (HR). 
Cílem projektu bylo najít cestu, která by přiblížila 
technické obory mladým lidem i lidem hledajícím 
zaměstnání. 
Díky projektu LdV Engineering+ se uskutečnilo na 
naší škole již několik Projektových dnů pro žáky 
ZŠ, ve kterých si vyzkoušeli např. programování 
CNC stroje, práci ve státní správě v programu 
Gordic nebo si v našich dílnách zkusili práci 
zámečníka.  

 
 
 
 
Soutěž učňů v oboru Instalatér 

Regionální kolo soutěže žáků středních odborných 
škol a středních odborných učilišť v oboru 
instalatér proběhlo ve dnech 3.5.2013. Odborná 
práce učňů byla vystavena v pavilonu C 
litoměřického výstaviště Zahrada Čech.  
 

 
 
UNICEF 
Žákyně 2. a 3. ročníku oboru KREJČÍ a ŠITÍ 
ODĚVŮ ušily látkové panenky pro organizaci 
UNICEF. 
Po jejich vydražení budou získané prostředky 
použity pro dobrou věc ( léky, potraviny, balená 
voda, lékařská péče, školní potřeby…). Každá z 
děvčat svým dílem přispěla pro pomoc 
potřebným. 
    UOV Radoská Ivona, Ertlová Marie, Horová 
Jitka 
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Vánoční podvečer s Kvítkem 

26. prosince v aule naší školy se uskutečnil již tradiční „Vánoční podvečer s Kvítkem“.  

 
 

12. Sportovní kurzy 

Ve šk.roce 2012/2013 se v termínu 12.1. – 18.1.2013 uskutečnil lyžařský výcvik v Prkenném dole u 
Žacléře a v týdnu od 20.5. do 24.5.2013 cyklistický kurz třetích ročníků. 
 
 

13. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena inspekce ČŠI. 
 
 

14. Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 

Přílohy : Výsledovka r.2012 za HČ 
              Výsledovka r.2012 za DČ 
              Rozvaha r.2012 
 

15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola, jako představitel technického vzdělávání v Lounech, byla v roce 2011  oslovena MÚ Louny 
s nabídkou zapojení do projektu Engineering+ v programu LdV Partnerství. Cílem projektu bylo najít 
cestu, která by přiblížila technické obory mladým lidem i lidem hledajícím zaměstnání a odstranila 
zbytečné obavy žáků základních škol z technických oborů a naopak ukázat mnohostrannost studia i 
zábavnou formou a hlavně jistotu pozdějšího uplatnění. Proto je významným partnerem školy  firma 
Legios,a.s. Zkušenosti, nápady a podněty získáváme na schůzkách s ostatními partnery projektu – městy 
Basingstoke, Tameside (UK), Antwerpy (BE), Mnichov, Regensburg (DE) a Rijeka (HR). 
Díky projektu LdV Engineering+ se uskutečnilo na naší škole již několik Projektových dnů pro žáky ZŠ, ve 
kterých si vyzkoušeli např. programování CNC stroje, práci ve státní správě v programu Gordic nebo si 
v našich dílnách zkusili práci zámečníka. 
 
V rámci programu Leonardo da Vinci se zúčastnilo 27 žáků školy odborných zahraničních stáží. Vyjely tři 
skupiny žáků oborů Strojírenství, Krejčí, Zedník a Zednické práce a úspěšně splnily své odborné úkoly a 
žáci tak získali Europass-osvědčení o zahraniční praxi. 

 

16. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola byla zapojena do  projektu UNIV 2 KRAJE;jsou připraveny programy  „Svářeč-metoda 111“, „Šití je 
hra“ a připravuje se „Obsluha CNC strojů“. V projektu UNIV 3 jsme vytvářeli a pilotovali další vzdělávací 
programy CŽU. 
V lednu 2012 byla škole udělena autorizace pro DK Zámečník 23-003-H  a  DK Zhotovování halenek, 
sukní a šatů 31-001-H. Dále bude škola žádat o další DK Zhotovování dámských kostýmů a plášťů a tím 
nabídne v rámci CŽV získání úplné kvalifikace v oboru Krejčí. 
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17. Projekty financované z cizích zdrojů 

V hlavní činnosti školy byly přijaty projekty OPVK 1.7. EU peníze středním školám s rozpočtem 1 537 613 
Kč a 800 054 Kč. Zahájení projektů bylo 31.8.2012, ukončení 30.8.2014.                                                                   
Předložili jsme dvě monitorovací zprávy za každý projekt. 

 

18. Spolupráce se sociálními partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Firmy regionu zajišťují smluvní praxi pro žáky školy podle vzdělávacích programů školy. 
Důležitou součástí spolupráce se sociálními partnery byla schůzka se zaměstnavateli Loun firmami 
SekoEdm Louny, Nachi, Fujikoki, Ishimitsu a Legios Louny. Tématem jednání bylo vzdělávání školy, 
nabídka oborů, spolupráce a požadavky jednotlivých zaměstnavatelů. 
 


