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1. Základní údaje o škole  
 
 

Název školy:  Střední odborná škola 
Zřizovatel:                   Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11 
Adresa:  256 01 Benešov, Černoleská 1997 
IČO:   61664715 
IZO:   600006727 

 
 
 

Kontakty:  ředitelka školy: Mgr. Soňa Jirušková 
zástupkyně ŘŠ: Ing. Soňa Foubíková 

 
 

Telefonní čísla: 317 723 084 - sekretariát 
317 726 121 - ředitelka školy 
317 724 122 - zástupkyně ředitelky školy 

Číslo faxu:  317 726 121 
 

E-mail:  sosbn@sosbn.cz 
kancelar@sosbn.cz 
foubik@sosbn.cz 

 
Webové stránky: http://www.sosbn.cz 

 
 
 

Školská rada: 
 
Jaroslav Duras      - zástupce zřizovatele 
Iva Chyšková, Hana Vosická    - zástupce rodičů a studentů 
 Mgr. Regina Komárková, Ing. Petra Voksová - zástupce pedag. pracovníků 

 
 

Datum posledního zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení a uskutečněné 
změny za školní rok: 
 
Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 24108/2010-21 z 20. 9. 2010 
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2. Charakteristika školy  
 
* Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 
 
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. 
Střední odborná škola, Benešov, Černoleská 1997 je čtyřletá státní střední škola 
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto studijních oborech: 
 

Veřejnosprávní činnost - kód 6843M/001 
Veřejnosprávní činnost – kód 6843M/01 (I. – III. ročník – dle ŠVP) 
Sociální péče - sociálněsprávní činnost - kód 7541M/004 
Sociální činnost – kód 7541M/01( I. ročník dle ŠVP) 

 
Doplňkovou činnost škola nemá. 
 
* Materiáln ě technické podmínky pro výuku 
 
Škola je umístěna v pronájmu ISŠT Benešov, k dispozici má 12 kmenových učeben, z 
toho 6 odborných, a to 3 učebny IKT, 2 jazykové učebny a 1 učebna se zaměřením na 
environmentální výchovu. Výuka předmětu tělesná výchova probíhá v tělocvičně ZŠ 
Karlov – Benešov. Materiální vybavení SOŠ je standardní. 
 
 
* Vzdělávací program školy, vzdělávací programy schválené MŠMT ČR, příprava 
vlastních vzdělávacích programů, inovace, nové metody a formy práce 
 
Hlavním cílem SOŠ Benešov je připravit žáky nejen pro profesní uplatnění, ale i pro 
celoživotní učení a hodnotný soukromý život. 
 
V tomto směru jsme zejména usilovali o to, aby si naši žáci osvojili a rozvíjeli: 
 

- komunikační dovednosti včetně cizojazyčné komunikace 
- práci s informacemi včetně využití ICT 
- principy řádného přístupu ke klientům 
- strukturu základních všeobecných i odborných poznatků a dovedností 
- dovednost práce v týmu 
- dovednost formulovat a obhajovat svoje názory 

 
a pochopili nutnost: 
 

- soustavného vzdělávání se pro uplatnění v profesním i soukromém životě 
- dodržování profesní etiky 
- odpovědného přístupu k plnění povinností, ke kolektivu a společnosti 
- odpovědnosti za sebe sama 
- respektování okolního světa (lidí, přírody, materiálních hodnot...) 
- dodržování společenských i právních norem 
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1. Školní vzdělávací program 
 

* studijní obor Veřejnosprávní činnost – kód 6843M/01 – platnost od 1. 9. 2009 
 – č. j. 350/2009 – 1. - 3. ročník 

* studijní obor Sociální činnost – kód 7541M/01 – platnost od 1. 9. 2011  
 – č. j. 349/2011 – 1. ročník 

 
 

2. Platné učební osnovy schválené MŠMT ČR 
 

* studijní obor Veřejnosprávní činnost – kód 6843M/001 – 4. ročník 
* studijní obor  Sociální péče - sociálněsprávní činnost - kód 7541M/004 

 2. – 4. ročník 
 

Pro výběrové volitelné a nepovinné předměty jsou metodickými komisemi vypracovány 
učební osnovy těchto předmětů (schváleno ředitelkou školy) - pro oba studijní obory. 
 
Do učebních osnov vybraných předmětů byly zařazeny: 
 
* Úvod do světa práce (č. j. 22067/2000-2) 
* Ochrana člověka za mimořádných událostí (č. j. 12050/2003-22 a dodatek  
   č. j. 13586/2003-2) 
* environmentální výchova vyplývající z plánu školy  
* prevence sociálně patologických jevů (č. j. 20006/2007-51) 
 
Plnění osnov a učebních plánů bylo pravidelně kontrolováno v předmětových komisích 
a vedením školy. 
 
 
 

3. Školy a školská zařízení – členění  

 

IZO a název součásti 
(druh/typ školy) 

Nejvyšší 
povolený 

počet 
žáků/stud. 

Skutečný 
počet 

žáků/stud.
1 

Počet 
žáků/stud 

V DFV 

Přepočtený 
počet ped. 
pracovníků 

Počet 
žáků/stud. 
na přepoč. 
počet ped. 

prac. v DFV 

061664715 
Střední odborná škola 

290 207 207 18,3 11,3 
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich  
 

Počet žáků dojíždějících do školy z jiných krajů:   25 (všichni DFV)  
 
Údaje o studentech přijatých v průběhu škol. roku 2011/2012:  

- v průběhu školního roku ukončily studium na vlastní žádost – 3 žákyně  
- ke studiu byly přijaty - 3 žákyně – přestup z jiných škol 
- studium ukončila - 1 žákyně – přestup na jinou školu 
- studium přerušili na 2 roky – 2 žáci 
 
 
Cizí státní příslušníci - EU a ostatní:: 4x - (Ukrajina  2x, Vietnam 2x)  
 
 
 

 
 

 
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia – podle oborů vzdělání 
    (k 30. 9. 2011)                                                               
 

Kód a název oboru Počet žáků  Počet 
tříd 

Průměrný 
počet žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou     

6843M/001 - Veřejnosprávní činnost 32 1 32 
6843M/01   - Veřejnosprávní činnost 81 4 20 
7541M/004 - Sociální péče - sociálněsprávní 
činnost 

75 3 25 

7541M/01 – Sociální činnost 19 1 19 
Celkem  207 9 23 
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Charakteristika vzdělávání a profil absolventa 
 
Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu 
znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání,  ve kterém je vzdělání cestou i 
nástrojem rozvoje lidské společnosti. 
 
Cílem je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život 
v podmínkách měnícího se světa. 
 
Škola klade důraz na to, aby se žáci: 
 

- učili poznávat = osvojili si nástroje pochopení světa a rozvíjeli dovednosti 
potřebné k učení se, prohloubili si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o 
světě a dále je rozšiřovali, celoživotně se vzdělávali 

- učili pracovat a jednat = aktivně přistupovali k pracovnímu životu, pracovali 
v týmech, vyrovnávali se s různými problémy, přizpůsobovali se změnám na trhu 
práce 

- učili být = jednali v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, byli 
schopni samostatného úsudku, přijímali osobní zodpovědnost, rozvíjeli své 
nadání, volní vlastnosti, utvořili si adekvátní sebevědomí 

- učili žít společně = spolupracovali s ostatními, respektovali lidský život, oprostili 
se od předsudků, rasismu a nesnášenlivosti k jiným lidem, odpovědně se chovali 
v souladu s morálními zásadami a pravidly společenského chování, zapojili se do 
občanského života 

 
Veřejnosprávní činnost  
 
Připravuje žáky pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné 
správy, pro administrativní činnosti v oblasti právní aj. Tato kategorie pracovníků 
vyžaduje nejen specifické odborné znalosti, ale také široký všeobecný rozhled, vysokou 
kulturu chování a jednání s lidmi, adaptabilitu na nové situace, dovednost vyrovnávat se 
s pracovním zatížením. Z toho vyplývá, že odborné vzdělávání se těsně propojuje se 
všeobecným, jehož některé složky získávají charakter profesně průpravný, např . jazykové 
a společenskovědní vzdělávání. 
 
Vzdělávací cíle: 
Žák: 

− se vyjadřuje jazykově i stylisticky správně ústní i písemnou formou 
− umí taktně a kultivovaně jednat s klienty v souladu s pravidly kulturního chování  
 a společenskými normami 
− zná principy a normy profesní etiky, řídí se jimi 
− umí vhodně uplatňovat poznatky a dovednosti z osobnostní i sociální psychologie,  
 a to jak v práci, tak při styku s občany i pro rozvoj svého duševního zdraví 
− chápe funkci práva, státní správy a samosprávy v demokratické společnosti 
− rozumí základním právním pojmům a umí je používat, orientuje se v právním řádu 
− má potřebné znalosti z oblasti organizace a řízení orgánů státní správy a územní 

samosprávy 
− umí pracovat s právními normami a dalšími zdroji informací 
− má základní ekonomické znalosti z oblasti celého NH, veřej. služeb a neziskových 

organizací 
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− chápe úlohu sociální politiky a její zásady 
− umí věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat odborné písemnosti, vyřizovat 

korespondenci a vést příslušnou agendu 
− ovládá bezpečně práci s kancelářskou technikou včetně PC 
− je schopen pracovat s odbornou literaturou a jinými informačními zdroji 
− je schopen dále se vzdělávat. 

 
Sociální péče – sociálněsprávní činnost , Sociální činnost  
 
Připravuje žáky na odborné činnosti na úseku péče o sociálně potřebné občany, na úseku 
poskytování dávek sociální pomoci, péče o rodinu, děti, seniory, osoby se  zdravotním 
postižením a společensky nepřizpůsobivé občany. Specifičnost těchto činností klade 
vysoké požadavky jak na odborné znalosti a dovednosti, tak na sociální a morální 
vyspělost – vztah k lidem, empatii, ohleduplnost, kultivované jednání, respektování zásad 
etiky sociální práce.  
I v tomto oboru dochází k těsné vazbě mezi odborným a všeobecným vzděláním, dochází 
k organickému propojení obou částí základního kurikula. 
 
Vzdělávací cíle:  
Žák: 

− chápe koncepci státní sociální politiky, její nástroje a principy, podíl státu, občana 
a dalších subjektů na její realizaci 

− má přehled o systému sociálního zabezpečení, zná způsoby spolupodílnictví 
občana na sociálním a zdravotním zajištění 

− umí vysvětlit poslání sociálních služeb, cíle a zásady jejich poskytování 
− má osvojeny základní metody sociální péče o děti, občany se zdravotním 

postižením a seniory 
− utváří si dovednosti potřebné pro udržování a upevňování fyzického i duševního 

zdraví klientů i vlastního 
− uvědomuje si významu zdraví pro člověka i společnost, zná možnosti prevence 

onemocnění 
− umí prakticky uplatňovat hygienické zásady, požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a zásady první pomoci 
− vytváří si profesionální a etické vlastnosti požadované u pracovníka sociální péče a 

je schopen je uplatňovat v praxi (empatie a tolerance, takt, ochota, asertivita apod.) 
− ovládá dovednosti potřebné pro sebepoznání, seberegulaci a sebevýchovu i pro 

poznání osobnosti klienta 
− uplatňuje v pracovní činnosti i v soukromém životě poznatky z psychologie 
− vytváří si dovednosti potřebné pro přímý výkon poskytování komplexní sociální 

péče všech vybraných kategorií osob tuto péči vyžadujících 
− orientuje se v našem právním řádu s důrazem na právo ústavní, občanské, rodinné, 

pracovní a sociální, chápe jeho funkci a význam 
− zná všeobecná lidská práva a práva dítěte, práva sociálních klientů a pacientů 
− rozumí základním ekonomickým pojmům, chápe vazby mezi ekonomickou 

a sociální úrovní společnosti 
− zpracovává příslušné administrativní písemnosti a sociální dokumentaci, pracuje 

s různými zdroji informací, provádí dílčí sociální šetření 
− ovládá práci na PC, s jeho SW vybavením 
− umí pracovat s příslušnými právními normami, odbornou literaturou a jinými zdroji 

informací, - je schopen dalšího vzdělávání. 
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Praxe 
 
Významnou roli pro nabytí zkušeností a pro získání  představy o vlastních schopnostech 
hraje v průběhu studia odborná praxe, kterou studenti vykonávají. 
 
Rozsah souvislé odborné praxe činí 8 týdnů za studium (veřejnosprávní činnost) a 7 týdnů 
(sociálněsprávní činnost, sociální činnost)  
 
Praxe žáků je vykonávána  na pracovištích veřejné a sociální  správy. Je uskutečňována 
v blocích a vztahy mezi školou a organizacemi jsou zajišťovány smluvně. Praxe je 
pozitivně hodnocena žáky i učiteli odborných předmětů, neboť teoretické vědomosti 
nabyté ve škole žáci upevňují v praktických činnostech. Jednotlivé organizace hodnotí 
praxi slovně a všechna tato hodnocení byla vynikající nebo velmi dobrá. 

 
 
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných  
 
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení k 30. 9. 2011 

Počet žáků/studentů  
Druh postižení 

 SŠ  VOŠ 
Mentální postižení   
Sluchové postižení   
Zrakové postižení   
Vady řeči   
Tělesné postižení 2  
Souběžné postižení více vadami   
Vývojové  poruchy učení a chování   
Autismus   
 
 
Počet nadaných žáků 2011/12 Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem  

0 1 
 
Ve školním roce 2011/12 se vzdělávala podle individuálního vzdělávacího plánu 1 žákyně 
se zdravotním postižením. 
 
Podmínky vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání 
studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření (speciální 
metody, postupy a formy práce), která jsou odlišná nebo poskytována nad rámec 
individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním 
studentů stejného věku. Nutná je i spolupráce s rodiči a odborníky. Podrobnosti jsou 
stanoveny v plánu výchovného poradce a plánu školy. 
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 

1. ročníků SŠ a VOŠ 
 
 

6.1 Přijímací řízení do I. ročníku SOŠ  
 
Kritéria P Ř 2012/2013 
 

 1. Průměrný prospěch na ZŠ v 8. a 9. ročníku (v případě shodnosti bodů na pozicích    
důležitých pro přijetí je dalším kritériem lepší prům. prospěch v těchto předmětech: 
český jazyk, cizí jazyk a občanská nauka)   

 2. Doložené umístění a účast v soutěžích a olympiádách na okresní a vyšší úrovni 
(vědomostní, kulturní a sportovní: 

3. Rozšířená výuka cizích jazyků na ZŠ 
 
Bodové hodnoty: 
 
Průměrný prospěch 3 posledních vysvědčení………..max. 375 bodů 
Bonifikace: 

 * účast v okres. olympiádách a jazyk. Soutěžích   30 bodů 
 * umístění 1. – 3.       45-35 bodů 
 * účast v okres. soutěžích (dovednostní, kulturní, sportovní) 15 bodů  
 * umístění 1. – 3.        30-20 bodů 
 * účast v kraj.a vyšších soutěžích     20 bodů 

(dovednostní, kulturní, sportovní)    20 bodů 
 * umístění 1. – 3.       35-25 bodů  
Rozšířená výuka cizích jazyků na ZŠ    40 bodů  

 
 
I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SOŠ pro školní rok 2012/2013 

 - podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2012): 
 

1. kolo 
– počet 

Další kola 
– počet 

Odvolání 
– počet Kód  a název oboru 

přihl. přij. přihl. přij. podaných 
kladně 
vyříz. 

Počet 
tříd 

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou        

6843M/01 - Veřejnosprávní činnost 24 13 2 0 0 0 1 

7541M/01 - Sociálněsprávní činnost 34 18 2 1 0 0                                                                                                                                                                                           1 

Celkem 58 31 4 1 0 0 2 

 
 
K 1. 9. 2012 bylo z jiných krajů přijato celkem: 3 žáci  – všichni DFV 
K 1. 9. 2011 bylo z jiných krajů přijato celkem: 5 žáků – všichni DFV 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 
 
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných 

ročníků) – k 30. 6. 2012  
 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků  Počet 
žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Žáci celkem    204 

Prospěli s vyznamenáním  10 

Prospěli 173 

Neprospěli  21 

- z toho opakující ročník   1 

Průměrný prospěch žáků 2,24 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 70,6/0,8 
 

Počet žáků hodnocených slovně: 
 

a) ve všech předmětech: 0 
b) pouze ve vybraných:  0 
 
 

Žáci, kteří konali zkoušky v náhrad. termínu a opravné zkoušky: 27. 8. – 3. 9. 2012 
 

Počet žáků, kte ří konali zkoušku  Počet žáků, kte ří po oprav. zkoušce  Obor 
v náhr. termínu opravnou prospěli neprospěli 

Veřejnosprávní 
činnost 

 3 4 3 1 

Sociální činnost 10 4 2 2 
 
 

II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek 
 

Kód a název oboru 
Žáci konající  
zkoušky celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli/
Nekonali 

Jarní zkušební období     
7541M/004 Sociálněsprávní činnost  19 1 9   9 
6843M/001 Veřejnosprávní činnost  30 2 24  3/1 
Celkem  49 3 33   12/1 
Podzimní zkušební období     
7541M/004 Sociálněsprávní činnost 4 0 3 1 
6843M/001 Veřejnosprávní činnost 1 0 1 0 
Celkem 5 0 4 1 
Žáci, kteří po oprav. zkoušce uspěli   6  
CELKEM 54 3 43 8 
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8. Hodnocení chování žáků  
 
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2012) 
 

Hodnocení chování 
Druh/typ školy 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 
Střední odborná škola 200 2 2 

 
V průběhu školního roku 2011/12 nebyl žádný žák vyloučen ze studia a byla 
uskutečněna tato výchovná opatření 
 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

Podmínečné 
vyloučení 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

26 12 7 2 81 1 

 
 
9. Absolventi a jejich další uplatnění k 30. 6. 2012 
 

Druh/typ 
školy 

Počet 
absolventů 

celkem 

Podali 
přihlášku  
na VŠ 

Podali 
přihlášku  
na VOŠ 

Podali 
přihlášku  
na jiný typ 
školy 

Nepodali 
přihlášku 
na žádnou 
školu 

SOŠ 49 24 21 0 4 

 
 

Skutečné uplatnění:  

 
 
Odchody žáků během školního roku:  
 

Počet žáků Datum ukončení Důvody 
1  19. 04. 2012 studium ukončeno na vlastní žádost    
1  18. 06. 2012 studium ukončeno na vlastní žádost 
1  18. 10. 2011 studium ukončeno na vlastní žádost 
1  20. 11. 2011 přestup SZŠ Boskovice 
1 04. 10. 11 – 04. 10. 13 přerušení studia 
1 22. 03. 12 – 22. 03. 12 přerušení studia 

 

 

Třída Studijní obor Počet 
absolventů 

VOŠ VŠ Jiná  
škola 

Pracovní 
poměr 

4.A  veřejnosprávní činnost 30 3 16 2 3 
4.B  sociálněsprávní činnost 19 6 4 0 4 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 
 
Nezaměstnaní absolventi škol podle statis. zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2012): 
 
 

Kód a název oboru Počet absolventů 
– škol. rok 2010/2011 

Z nich počet 
nezaměstnaných 
– duben 2012 

6843M/001 - veřejnosprávní činnost 25 1 

7541M/004 - sociálněsprávní činnost 27 1 

Celkem 52 2 

 

11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole  

 
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2011):  

Počty žáků/studentů ve skupině 
Jazyk 

Počet žáků 
/studentů 

Počet 
skupin minimálně maximálně průměr 

Anglický jazyk 174 12 5 20 14,5 

Německý jazyk 102  9 6 20 11,3 

Ruský jazyk 39 3 8 19 13 

 

II. U čitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2011): 

Kvalifikace vyučujících 
Jazyk 

Počet 
učitelů 
celkem  odborná částečná žádná 

Rodilí 
mluvčí 

Anglický jazyk 4 2 2 0 0 

Německý jazyk 2 2 0 0 0 

Ruský jazyk 1 1 0 0 0 

 

Komentář:  
 
Výuka jazyků byla i ve školním roce 2011/12 jednou z priorit školy. Z anglického jazyka 
maturovalo 27 žáků, z toho 25 úspěšně, z německého jazyka maturovali 4 žáci, z toho 3 
úspěšně. I v tomto školním roce se žáci SOŠ zúčastnili okresních kol konverzačních 
soutěží v cizím jazyce (AJ, NJ) a okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
jsme již tradičně pořádali.  
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole  
 
1. HARDWAROVÉ VYBAVENÍ 
 
a) Způsob zajištění přípojných míst v budově školy 
  
Spojení přípojných bodů se serverem je řešeno strukturovanou kabeláží. Počítačová síť 
LAN 10/100/1000 Mbps, aktivní prvky: 3x switch 24-port, 2x switch16-port, 2x switch  
8-port, 3x switch 5-port, strukturovaná kabeláž UTP kat.5e 
 
Přípojné body a počty PC: 
 

Učebna/ 
Kabinet 

Počet 
přípojných 

bodů 
Počet PC Tiskárny Projektory 

Interaktivní 
tabule 

1 1 1  1  
U2 1     
U4 21 21 1S 1 1 
U5 2 1  1  

U6/1 2     
U6/2 2 1  1  
U7 19 18 1S 1  
U8 1 1  1  
U9 1     
U10 18 18 1S   
U11 1   1 1 
U12 1     

Ředitelna 1 1 1   
Kancelář 3 4 (1 NB) 2(1S)   

K1 7 5 (1 NB) 2(1S)   
Zástupce 1 1 1   

K3 6 4 (2 NB) 1S   
K4 5 3    
K5 7 4 1   

CELKEM 100 83 (4 NB) 11 7 2 
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b) Rychlost a způsob připojení školy do internetu 
  
Připojení lokální sítě k internetu je řešeno linkou 4 Mbps Wireless (vlastní zařízení), 
poskytovatel 6PLUS, s.r.o 
 
c) Zajišťované serverové služby 
  
Každý uživatel (žák, zaměstnanec) má na serveru osobní prostor, ke kterému může 
přistupovat z kteréhokoliv počítače v síti pomocí jména a hesla. Zaměstnanci mají přístup 
do školní databáze na základě svého zařazení. Antivirová ochrana a ochrana dat je řešena 
správcem sítě. Server Intel DualCore, OS MS Server 2003, MS Exchange 2003 a Server 
HP DualCore, OS MS Server 2008, MS Exchange 2008. 
 
d) Další technika 
 
tiskárny: 1x HP Color Laser Jet 1600, 1x HP LJ 4P, 2x Canon LaserBase MF6540PL, 8x 
HP LJ 1015(6x síťová), 3x scanner, vypalovačky CD a DVD, 5x přehrávač DVD 
 
e) Ukládání dat 
 
Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém 
disku. Zálohování serveru se provádí zrcadlením disku. 
 
f) Projekt 
 
V rámci projektu Efektivita učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků SOŠ (Baví nás se 
učit) – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – byla jedna učebna 
vybavena serverem,  16 žákovskými a 1 učitelskou PC sestavou včetně operačního 
systému, monitorů, myší a klávesnic. Dále byl instalován projektor, plátno a multimediální 
tabule. Při výuce bude využívána videokamera. 
 
 
 
2. SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 
a) Standardní pracovní prostředí žáka a pedagogického pracovníka 
  
Žáci mají ve dvou učebnách výpočetní techniky k dispozici počítače s operačním 
systémem Windows 2000 Professional a Windows 7 připojené k serveru MS Server 2003 
a serveru MS 2008. Na každém počítači je nainstalován kancelářský software Microsoft 
Office 2000, 2003, 2007, program pro výuku psaní deseti prsty (ATF), program pro vedení 
účetnictví (ÚČTO 2008), kancelářský software OpenOffice 3.0 a další programové 
vybavení pro editaci grafických souborů a webových stránek. Při výuce výpočetní 
techniky, aplikačního software a administrativy mají možnost využívat připojení 
k internetu a sdílet data na vyčleněném disku serveru. Učitelé mají možnost využívat 
stejné programové vybavení jako žáci ve svých kabinetech, přístup na internet je bez 
omezení. Každý učitel má ze svého kabinetu přístup do školní sítě. 
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b) Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace 
školy, žáků a pedagogických pracovníků 
  
Každý uživatel má založenou schránku elektronické pošty přístupnou z lokální sítě 
(SMTP, POP3), a z vnějšího prostředí (IMAP). Adresa elektronické pošty pro uživatele je 
ve tvaru: jmeno.prijmeni@sosbn.cz. Možný je přístup z webové stránky školy. 
Oficiální webová stránka školy je umístěna na webhostingovém serveru s možností 
prezentace stránek jednotlivých tříd. Webová adresa školy: http://www.sosbn.cz.  
 
c) Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání 
  
Dodržování licenčních ujednání a autorského zákona je zajištěno předplatným licencí 
operačního systému MS Windows XP, MS WINDOWS 7 a balíku kancelářského software 
MS Office 2003, 2007, smlouvou School Agreement zprostředkovanou autorizovaným 
prodejcem 6PLUS, s. r. o. a zakoupením multilicencí programů pro výuku Psaní deseti 
prsty a výuku Účetnictví. Část výuky probíhá s programovým vybavením nepodléhajícím 
licenčním ujednáním. 
 
d) Používaný software 

 

Druh software Současný stav 
Operační systémy MS Windows 2000Pro, Windows XP, Windows 7 
Textové editory MS Word XP, 2003, 2007, OpenOffice 3.0 
Tabulkové editory MS Excel  XP, 2003, 2007 
Grafické editory Zoner Callisto, GIMP 
Editory prezentací MS PowerPoint  XP, 2003, 2007, 
Tvorba stránek MS FrontPage 2003 
Internetové prohlížeče IE 6, IE 7, IE8 
Klienti elektronické pošty MS Outlook 2003, 2008 
Databázové aplikace MS Access 2003, 2007 
Výukové aplikace a online 
výukové zdroje 

EPIS, Vzory právních smluv a podání, Účetnictví JEŽEK Software, 
ÚČTO 2008,  Škola za školou, LANG Master – komplet pro 
střední školy, ATF-psaní na stroji, Svět práce 

Antivirová ochrana AVG 9, AVG 2011 
Ostatní aplikace Komprimační aplikace, programátorské nástroje atd. 
Školní matrika Bakaláři 
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13. Údaje o pracovnících školy 
 
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2011) 

 
Počet pracovníků 

celkem 
fyzický/přepočtený 

nepedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
interních/externích 

pedagogických 
- s odbornou 
kvalifikací 

Počet žáků 
v DFV na 

přepočtený 
počet 

pedagogických 
pracovníků 

23/21,82 4/3,5 19/18,32 18/1 18 11,30 
 
 

 II. V ěková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2011)            

Počet ped. 
pracovníků 

do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let  z toho 
důchodci 

průměrný 
věk 

celkem 0 7 5 6 1 2 46 
z toho žen 0 5 4 4 1 2                                                                                                                                   45,5 

 

 

III. Pedagogičtí pracovníci - podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2011)  

Vysokoškolské  -
magisterské a vyšší 

Vysokoškolské 
- bakalářské 

Vyšší 
odborné 

Střední Základní 

18 - - 1 - 

 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci - podle délky praxe (k 30. 9. 2011) 

Do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let nad 30 let 

0 2 6 8 3 

 

* Škola nemá asistenty pro studenty se zdravotním postižením 
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V. Zajištění výuky učiteli s odbor. kvalifikací v přísluš. oboru vzdělání ( k 30. 9. 2011) 

Předmět  Celkový po čet 

Z toho odu čených  
učiteli s odbor. 

kvalifikací v  
příslušném 

oboru vzd ělání 

AJ, KOA    - Anglický jazyk, Konverzace v Aj 53 34 
BEK, ZPV  - Biologie a ekologie, základy přírodních věd 8 8 
CJL, JPR   - Český jazyk a literatura, Jazykové praktikum 37 37 
DEJ           - Dějepis 10 10 
EKO, ESP - Ekonomika, Ekonomika sociální politika 16 16 
FYZ           - Fyzika 4 4 
HUV          - Hudební výchova 2 2 
CHE          - Chemie 4 4 

IKT, AVT   - Informační a komunikační technologie 
                   Aplikovaná výpočetní technika 

22 0 

MAT          - Matematika 21 21 
NEJ, KON - Německý jazyk, Konverzace z němec. jazyka 33 33 
OBN, SVS - Občanská nauka, Společenskovědní seminář 10 10 
OSV          - Osobnostní výchova 1 1 
PED          - Pedagogika 2 2 

PEK, TAK  - Písemná a elektronická komunikace, 
                  - Technika administrativy a korespondence 

20 9 

PRA           - Právo 19 0 
PSY, APS  - Psychologie, Aplikovaná psychologie 7 7 
RUJ           - Ruský jazyk   7 7 
SCP, SPS - Sociální politika, Sociální politika a služby 3 3 
SKP          - Seminář kancelářského psaní 2 2 
SPE          - Sociální péče 6 0 
SPK, VYV - Společenská kultura, výtvarná výchova 5 2 
SZB          - Sociální zabezpečení   7 0 
TEV, SPA - Tělesná výchova, Sport. a pohybové aktivity 17 15 
UCE,UAD - Účetnictví, Účetnictví a daně 8 8 
VFI            - Veřejné finance 5 3 
VSP          - Veřejná správa 14 10 
ZDN          - Zdravotní nauka 6 6 
ZEM          - Zeměpis 6 6 
Celkem 355 260 
 
 
Personální změny ve školním roce 2011/2012:   
 
Celkový počet 
pedagogických pracovníků, 
kteří nastoupili na školu 

Z toho:  
počet absolventů PedF 
a jejich odbornost 

Počet pedagogických 
pracovníků, kteří odešli na 
jinou školu nebo mimo 
školství včetně udání 
důvodu 

3 0 0 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   
 

1. Studium ke splnění kvalifika čních předpokladů 
 
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Studium ke splnění specializovaných činností : 
Ing. Monika Holá – Tvorba a následná koordinace ŠVP pro odb. vzdělávání, 
studium ukončeno v říjnu 2011 

 
       3. Studium k prohloubení odborné kvalifikace (kurzy, semináře..) 

 

Akce účastní splněno - 
kdy 

Učitelská angličtina – výuka cizího jazyka 
u žáků se SPU 

Ing. Foubíková 12. 10. 11 

Písemná a el. komunikace  v textových  
a tabulkovách editorech 

Mgr. Komárková 18. 10. 11 

Koordinátor ŠVP pro OV Ing. Holá 07. 10. 11 
Netolismus, gambling, kyberšikana Mgr. Prášková 29. 09. 11 
Využití alter. metod při práci  s literaturou Mgr. Doubková 09. 12. 11 
Prezentační dovednosti v práci pedagoga Mgr. Machuldová 24. 11. 11 

 LdV -Mobility - Projekty Mgr. Červenka 10. 01. 12 
 Využití alternat. metod při práci s literaturou -  Mgr. Doubková 15. 12. 12 
 České dějiny 20. století Mgr. Červenka 13. 01. 12 
 Školení výchovných poradců - PPP Mgr. Prášková 20. 03. 12 
 Seminář pro předsedy mat. komisí - NIDV Mgr. Zeman 29. 03. 12 
 Příprava ke konkurzu na ŘŠ - 1. díl - VISK Mgr. Prášek 19. 03. 12 
 Příprava ke konkurzu na ŘŠ - 2. díl - VISK Mgr. Prášek 30. 03. 12 
 Konzultační seminář PMK - NIDV Mgr. Prášek 29. 03. 12 
 Školská legislativa - aktuální změny - VISK Ing. Foubíková 20. 02. 12 
 Hodnotitelé ÚZ AJ - 1. část + 2. část - NIDV Ing. Foubíková 20.+28. 02.  
 E- learning ÚZ AJ Ing. Foubíková únor 2012 
 Odměňování ve školství od 1.1. 12 - Fakta Mgr. Jirušková 18. 01. 12 
 Výchova ke zdraví - MŠMT Mgr. Kohoutová 27. - 29. 04. 2 
 Seminář k výzvě OPVK - KÚ Mgr. Kohoutová 20. 06. 12 
Kooperetives Lernen Mgr. Pustelníková 06. 05. 12 

 
 

* 4. Jazykové vzdělávání   
        V současné době nikdo nenavštěvuje  

 * 5.  Samostudium -  12 dnů (přehled k dispozici u ZŘŠ) 
 
   
Celkové finanční náklady vynaložené na DVPP: 4 690,-- Kč 
1. 9. - 31. 12. 2011………………………………… 2 330,-- Kč 
1. 1. - 31. 08. 2012………………………………… 2 360,-- Kč 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
1) Kurzy 
 
Adaptační kurz 1. ročníků : 1.- 3. 9. 11 - Smršťov 
Lyžařský kurz:  nekonal se pro malý zájem ze strany žáků 
Sportovně-turistický kurz:  25.- 27. 6. 2012 pro 3. ročníky 
 
2) Odborná praxe 
 
II. ročníky  14. 5. - 01. 06. 2012 - veřejná správa 
    21. 5. - 01. 06. 2012 - sociální správa 
III. ročníky  09. 1. - 27. 01. 2012 
IV. ročníky  05. 9. - 16. 09. 2012   

 
3) Kulturní akce 

01. prosince 2011 - KMD - M. Cooney: Habaďúra - Divadlo Na Fidlovačce 
13. prosince 2011 - Ván. výstava DDM BN, Muzeum Podblanicka Benešov-Betlémy- 1.B 
23. února 2012      - Divadelní představení - Ucho - Divadlo Na Poště Benešov 
27. února 2012      - KMD - Lékař své cti - Divadlo V Dlouhé 
12. dubna 2012     - KMD - Quasimodo - Hybernia Praha 
  

4) Další akce 
 
02. září 2011  - Exkurze ČNB Praha - Lidé a peníze - 4.A 
02. září 2011  - Exkurze ČNB Praha - Lidé a peníze - 4.B 
23. září 2011  - "Neviditelná výstava" Praha - 1.B, 2.C 
27. září 2011  - Exkurze - Muzeum Podblanicka Benešov - stálá expozice a výstava - 2.A 
04. října 2011 - Beseda - SCIO - NSZ - 4.A, 4.B 
06. října 2011 - Exkurze - Policejní muzeum Praha, Vyšehrad - 3.A 
14. října 2011 - Exkurze Zoologická zahrada - setkání sponzorů - 2. ročníky 
21. října 2011 - Beseda o činnosti úřadu práce, správa zaměstnanosti - 2.A, B 
listopad 2011 - Program prevence sociálně patologických jevů – Magdaléna o. p. s. 
1. A, B - Kam patříš 
2. A, B - Jak se vidím já, jak mě vidí druzí 
3. A, B - Média a informace kolem nás 
prosinec 2011 - Program prevence sociálně patologických jevů – Magdaléna o. p. s. 
2. C -      Jak se vidím já, jak mě vidí druzí 
4. A, B - Náročné životní situace 
01. prosince 2011 - Beseda "Zdravotnictví není zadarmo" - ČZF - 2.A,B 
06. prosince 2011 - Exkurze – Spec. škola (MŠ a ZŠ)ro sluchově postižené Praha - 2.C 
08. prosince 2011 - Exkurze Vídeň 
leden 2012 - Program prevence sociálně patologických jevů – Magdaléna o. p. s. 
2. A      - Sex a návykové látky 
3. A, B  - Kriminalita a zákon 
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04. ledna 2012 - Beseda - Holocaust - 3.A,B 
05. ledna 2012 - Beseda - Kriminalita a sebeobrana - 3.B, 4.B 
03. - 09. ledna 2012 - Zapojení do celostátního charitativního projektu "Hrajeme si se 
Sidusem" na podporu pediatrie motolské a olomoucké nemocnice 
24. ledna 2012 - Beseda - Kriminalita a sebeobrana - 1. a 2. roč. 
únor 2012  - Program prevence sociálně patologických jevů – Magdaléna o. p. s. 
1. A      - Kam patříš 
2. B, C - Sex a návykové látky 
1. B      - Média a informace kolem nás 
4. A, B - Exkurze do terapeutické komunity - Mníšek pod Brdy    
08.února 2012    - Beseda - Kriminalita a sebeobrana - 1. a 2. ročník 
10. února 2012   - Exkurze Odbor správních věcí MěÚ Benešov - matrika, OP, pasy, - 1.A 
15. února  2012  - Exkurze Městská knihovna Benešov - 1.A, B 
15. února 2012   - Exkurze - Dětský domov se školou Sedlec-Prčice - 2.C 
06. března 2012  - Beseda o správě katastru nemovitostí - 3.A 
19. března 2012  - Film "Jeden svět" a beseda k filmu - 4.roč. 
20. března 2012  - Exkurze - Státní okresní archiv + Výstava 140 let železnice v Benešově 
20. března 2012  - Exkurze HZS Benešov, IZS přednáška - 1.ročníky 
21. března 2012  - Exkurze Lidice - 2. ročník 
21. března 2012  - Exkurze Okres. soud Benešov - opatrovnictví a výchovná opatření - 3.B 
22. března 2012  - Veletrh Fiktivních firem - Praha - vybraní žáci - 3.ročník 
22.  března 2012 - Film "Jeden svět" a beseda k filmu - 3.ročník 
23.  března 2012 - Film "Jeden svět" a beseda k filmu - 1. a 2.ročník 
26. března 2012  - Sbírka Srdíčkový den 
27. března 2012  - Den zdraví 
29. března 2012  - Beseda - Zdravotnictví není zadarmo - 3.B, 4.B 
15. - 20. dubna 2012 - Poznávací zájezd do Francie a Velké Británie  
20. dubna 2012   -  Exkurze Meyra Praha - prodej a servis kompenzačních pomůcek - 4.B 
27. dubna 2012   - Exkurze - Domov seniorů Praha - 4.B 
02. května 2012  - Exkurze Královská cesta Praha - 3.A,B 
04. května 2012  - Exkurze Památník Terezín - 3. roč. 
04. května 2012  - Přednáška Planeta Země 3000  - Ekvádor a Galapágy - 1. a 2. ročníky 
11. května 2012  - Beseda Sex, AIDS a vztahy - Vl. Vácha ACET - 1. a 2. ročníky 
11. června 2012  - Exkurze Zoologická zahrada, botanická zahrada - 1.A, 1.B 
21. června 2012  - Ekocentrum Vlašim - program: Člověk a zvíře - 2.A 
27. června 2012  - Exkurze Diagnostický ústav Tloskov - 2.C 
 

5) Sportovní akce: 

21. září 2011  - CORNY - Středoškolský pohár v atletice - Vlašim 
24. října 2011 - regionální kolo v odbíjené dívek - Benešov - 3. místo 
01. listopadu 2011 - Okresní kolo v plavání - střední školy - 2. místo   

6) Školní výlety: 
 
26. června 2012 -  2.A, B, C – výlet parníkem - Měřín 
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7) Olympiády a soutěže: 

 
20. prosince 2011 - Školní kolo olympiády v německém jazyce 
21. prosince 2011 - Školní kolo olympiády v českém jazyce 
03. ledna 2012       - Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
14. února 2012      - Olympiáda AJ - okresní kolo - kategorie I.AB, II.AB  
15. února 2012      - Olympiáda AJ - okresní kolo - III. kategorie  
20. března 2012     - Olympiáda ČJL - okresní kolo - I. kategorie  
21. března. 2012    - Olympiáda ČJL – okres. kolo - II. kategorie Maříková  3.A - 1. místo 
27. března 2012     - Krajská soutěž v grafických disciplínách na OA a VOŠ Příbram 
30. března 2012     - Soutěž "Tajemná ptačí říše" - CHKO Blaník - výtvarná a     literární 
soutěž A. Krulišová - 3.místo, F.Válek - čestné uznání 
11. května 2012     - Středočeský taneční pohár 2012- Taneční soutěž - okresní kolo 
07. června 2012     - Středočeský taneční pohár 2012 - krajské kolo  

 

 

GRANTOVÝ PROJEKT   

Tento projekt s názvem „Efektivita učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků SOŠ 
Benešov“ – zkrácený název projektu „Baví nás se učit“, jehož realizace započala 
1. 2. 2010, byl ukončen do 30. 11. 2011. Byl zaměřen na kariérové poradenství a nácvik 
učebních technik a uzavřely ho aktivity: Celoživotní učení a Time management. Finanční 
prostředky na projekt zprostředkoval KU Středočeského kraje. 

Veškeré činnosti v rámci projektu v roce 2011 škola provozovala pouze prostřednictvím 
přidělené dotace od zřizovatele, nedostatek finančních prostředků kryla z prostředků 
SRPDŠ. 
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STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR  

 

 
SOŠ Benešov je již tradičně pořadatel 
okresního kola velmi oblíbené taneční 
soutěže pro žáky ZŠ a SŠ - Středočeský 
taneční pohár. V letošním roce pořádala 
dne 7. června 2012 v sále KC Karlov 
v Benešově i krajské kolo této taneční 
soutěže.  
 
Na tanečním parketu Kulturního centra 
na Karlově se postupně vystřídalo 509 
soutěžících z  61 tanečních týmů 

Středočeského kraje. Soutěžilo se v moderních tancích jako je disco dance, street dance, 
hip hop a podobně. Organizátorem a moderátorem soutěže byla Mgr. Hana Kohoutová.  
V porotě usedli Iva Stoklasová, Markéta Sacharová, Tomáš Kohout, Jaroslav Šilhavý, 
Ondřej Kutin. Ozvučení a osvětlení sálu zajistil Horváth Band, hudbu Pavel Dvořák. 
 
Soutěž zahájil zástupce krajského úřadu Přemysl Landa a místostarosta města Benešov 
Tomáš Podhola. Mediálním partnerem celé akce byl Benešovský deník. 
 
 
 
Soutěž se velmi vydařila, všichni tancovali s 
velkým zápalem, vytvořili skvělou atmosféru. 
 
Vítězné týmy obdržely poháry, diplomy, dorty 
a věcné ceny. Největší odměnou všech členů 
vítězných týmů byly vstupenky na Mistrovství 
Evropy street-dance show a Světový pohár 
disco dance v Ústí na Labem. 
 
Naši školu reprezentovala taneční skupina s 
názvem „Poison“, která z okresního kola 
postupovala jako druhá a v krajském kole se umístila na 3. místě v kategorii minitýmů 
středních škol. 
 
Informace o průběhu soutěže, výsledkové listiny a fotodokumentace byly zveřejněny na 
stránkách Středočeského kraje, stránkách města Benešov, stránkách Benešovského deníku, 
stránkách Kulturního a informačního centra Benešov a na stránkách SOŠ.  
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KURZY SEBEOBRANY  
 

"Je lepší utéci a být živý, než si hrát na hrdinu  a 
nevrátit se domů. Vyhýbej se proto svému 
nepříteli. Pokud tak nemůžeš učinit, jednej tak, 
aby se příště vyhnul on tobě. " 
                                                     
                                                       
 
                                                                                
Žáci studijních oborů veřejná správa a sociálněsprávní činnost se v lednu zúčastnili 
projektu „Prevence kriminality a teorie sebeobrany“ pod vedením člena týmu zajišťujícího  
ochranu  VIP osob. Program zaštítila prestižní organizace Asociacion Patriots Europe 
Police, která pracuje na mezinárodní úrovni v oblasti prevence kriminality a s naší školou 
navázala velmi dobrou spolupráci. 

V prvním bloku se žáci formou přednášky učili, jak se vyhnout střetu s agresivní osobou 
(MHD, procházka se psem, návrat v podvečerních hodinách, autostop, facebook,…), jak 
vyhodnotit situaci, jak se bezpečně pohybovat na zdánlivě bezpečných místech. Získali 
velmi užitečné návody, jak se zachovat v konkrétních rizikových situacích, ve kterých se 
mohou ocitnout, ať už jde o slovní obtěžování, fyzické napadení či např. znásilnění. Lektor 
na konkrétních příkladech z praxe vysvětloval, jakých varovných signálů by si měli 
všímat, a radil, jak se zachovat, aby se nestali snadnou obětí. 

Druhý blok pak byl věnován nutné obraně, kterou je třeba ovládat v krajním případě, když 
se nepodaří konflikt vyřešit nenásilnou cestou. Žáci se učili, jakým způsobem přelstít 
převahu agresora, jak využít jeho slabých míst a svých silných stránek a jak se v 
nepříjemné situaci reálně ubránit. Ukázky technik byly zaměřeny na zvládnutí 
nejčastějších forem agrese a zahrnovaly rady, jak využívat při obraně věci každodenní 
potřeby. 

Projekt byl původně určen pouze 4. ročníkům, ale pro velký zájem se ho nakonec 
zúčastnili všichni žáci školy. Nadšené ohlasy účastníků projektu nás přiměly dále jednat se 
zástupci organizace APEP a v příštím školním roce chceme rozšířit projekt o praktický 
nácvik technik sebeobrany na adaptačním kurzu. Naším cílem totiž není jen kvalitní 
profesní příprava, ale i bezpečí a zdraví našich studentů. 
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POZNÁVACÍ ZÁJED PA ŘÍŽ – LONDÝN  

Náš výlet začal 15. dubna 2012. První místo, které jsme navštívili bylo překrásné město 
Paříž. Brzy ráno jsme zastavili na náměstí Trocadero a kochali se pohledem na Eiffelovu 
věž při východu slunce. Po výstupu do druhého patra se nám naskytl krásný výhled na 
celou Paříž. Další naše zastávka byl Oblouk vítězství, slavná ulice ChampsÉlysées, Place 
de la Concorde s obeliskem a fontánami, Louvre a chrám Notre-Dame. Noc jsme strávili 
v malém hotýlku, odkud jsme se ráno vydali k trajektu, který nás převezl do Anglie. 
Navštívili jsme město Canterbury, Canterbury cathedral a Leeds castle. Noc jsme strávili 
v anglických rodinách. Další den jsme navštívili město Stratford, kde jsme si prohlédli 
dům Williama Shakespeara a poté univerzitní město Oxford. Poslední den patřil centru 
Londýna, kde jsme navštívili muzeum voskových figurin Madame Tussaud a British 
muzeum. Vyrazili jsme i na nákupy, prošli Trafalgar square až k budově parlamentu, kde 
nás přepadl pravý londýnský liják. Schovali jsme se v London Eye, ale když jsme jeli 
nahoru, nad Londýnem už byla jasná obloha.Výhled na město nás všechny uchvátil. 
Navštívili jsme ještě 4D kino, kde jsme shlédli film o Londýně. Večer jsme odjížděli 
autobusem domů. Výlet se všem velmi líbil. 
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD – VÍDE Ň 

Dne 8. prosince 2011 jsme se zúčastnili jednodenního poznávacího zájezdu do Vídně. 
Exkurze začala prohlídkou Hundertwasserhausu, následovala návštěva Belvedérského 
zámku a přilehlých zahrad, prohlídka náměstí Marie Terezie, návštěva muzea Dějin umění 
a Přírodovědného muzea. Dále jsme se všichni přesunuli na Heldenplatz, následovala 
prohlídka jízdáren s lipicány, Kapucínské kaple a katedrály sv. Štěpána. Po návratu na 
náměstí Marie Terezie si každý mohl nakoupit vánoční suvenýry. Závěrem jednodenního 
výletu byla prohlídka zámku Schönbrunn. 
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IX. ROČNÍK DNE ZDRAVÍ  

Dne 27. března 2012 se na naší škole konal již         
IX. ročník Dne zdraví. V tento den se ve škole 
nevyučovaly běžné vyučovací předměty, ale celá 
škola se proměnila v centrum zdravého životního 
stylu. Rady a informace žákům předávali 
opravdoví odborníci z praxe. 

Jak správně a zdravě zařídit svůj byt, jaké barvy a 
materiály zvolit poradila žákům odbornice na 
bytovou kulturu Marcela Rollová. S Ing. Mgr. Klaudysem se žáci zase zamysleli nad 
významem vody pro život člověka. K oblíbeným tématům dne patří již tradičně beseda o 
reprodukčním zdraví. Dívky měly mnoho dotazů týkajících se antikoncepce, pohlavních 
chorob a očkování proti karcinomu děložního čípku.  MUDr. Bagócsi a vrchní sestra 
Stěhulová z gynekologicko-porodnického oddělení benešovské nemocnice jim všechny 
dotazy srozumitelně zodpověděli. 

Sedět celý den a nesportovat – to je přece nezdravé! A tak si žáci oblékli sportovní oděv a 
protáhli svá těla po zimě pod odborným vedením cvičitelky Jany Rathauské v sále Domu 
dětí a mládeže. Také si změřili tep, krevní tlak a vypočítali svůj BMI  a MUDr. Antošová a 
MUDr. Pokorná ze Státního zdravotního ústavu jim určily hladinu cholesterolu v krvi.  Jak 
zdravě jíst, změnit své stravovací návyky a odstranit konkrétní chyby v jídelníčku 
vysvětlila žákům odbornice na zdravou výživu Mgr. Suchopárová. Od teorie nebylo 
daleko k praxi, neboť produkty zdravé výživy, si bylo možno prohlédnout, ochutnat i 
zakoupit u stánku prodejny Zdravé výživy Hany Divínové, umístěném ve vestibulu školy.  

Témata, která provázela Den zdraví nebyla zaměřena jen 
na prevenci, ale měla žáky připravit i pomoci nemocnému 
a raněnému. Mgr. Štěpánková a Bc. Jelenecká  společně 
se studenty Střední zdravotnické školy naučily naše žáky, 
jak provést správně resuscitaci, obvázat ránu i 
transportovat raněného. „Nebuďme lhostejní, pomozme 
si!“ – to bylo motto posledního tématu dne zaměřeného na 
dárcovství krve. Ludmila Říhová z transfúzní stanice 
vysvětlila vše o krvi, krevních skupinách i dárcovství a 
zájemcům určila i krevní skupinu. 

Kdo měl po zimě problémy s pletí či vlasy, ten jistě velmi rád přivítal návštěvu 
kadeřnického a kosmetického salonu Střední školy ekonomiky, obchodu a služeb v 
Benešově, kde žákyně oboru kadeřnice a kosmetička pod odborným vedením I. Dvořákové 
a D. Mikolášové dívkám čtvrtého ročníku  poradily, jak dosáhnout, aby jejich vlasy, nehty 
i pleť zářily zdravím.  

Den zdraví byl opravdu pestrý, plný zajímavých a poučných témat. Domů žáci odcházeli 
plni dojmů, nových a užitečných informací.  
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Enviromentální výchova 

 

 

EVVO na škole v roce 2011/2012 

Vyučující zařazují EVVO do výuky dle vytvořeného programu EVVO 

SOŠ plně využívá učebnu EVVO 

Koordinátor EVVO se pravidelně zúčastňuje celorepublikového semináře Kalokaghatia 

Škola je registrována v projektu 5P – získává aktuální informace a výukové materiály  

Na škole od roku 2007 probíhá třídění odpadu 

Zapojení do charitativní sbírky Květinkový den 

Tradiční sbírka útulek pro psy Maršovice 

Žáci 1. a 2. ročníků si adoptovali zvířata v ZOO Praha 

Projektový den „Den zdraví“ 

Beseda na téma HIV/AIDS 

Účast na literární a výtvarné soutěži Tajemná ptačí říše 

Zapojení do projektu Ekopolis 

Beseda o péči o zdraví lidu 

Exkurze v rámci EVVO 

Adaptační kurz Smršťov 

Výstava Human Body 

Exkurze ZOO Praha 

Exkurze Botanická zahrada Fata Morgána 

Plavba parníkem po Slapské přehradě - 2.B 

Přírodovědná vycházka do Konopišťského parku  

Školy, se kterými SOŠ v rámci EVVO spolupracuje Ukázky spolupráce 
Střední zdravotnická škola BN  Projektový den - "Den zdraví" 

  Konzultace s koordinátorem EVVO 

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb BN Projektový den - "Den zdraví" 

  Konzultace s koordinátorem EVVO 
Speciální školy Exkurze, praxe studentů soc. správy 

ZŠ Jirásova BN Konzultace s koordinátorem EVVO 
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Organizace, se kterými SOŠ spolupracuje 
  

Ukázky spolupráce 
 

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim 1. a 2. ročník - program" Globus" 
  návštěva Stanice handicapovaných živočichů 
Ekocentrum při DDM Benešov příležitostné akce a výstavy 
Přírodovědná fakulta UK Projekt 5P 
Obecní úřady regionu Praxe studentů, besedy 
Správa CHKO Blaník 
 

Projektový den - "Den zdraví" 
Soutěž Tajemná ptačí říše 

Skleník Růžové zahrady Konopiště Den s otevřenýma očima 
Sociální a zdravotnická zařízení Exkurze studentů sociální správy 
Státní zdravotní ústav Projektový den - "Den zdraví" 
Ochrana fauny ČR Fotografická soutěž 
Útulek pro opuštěné psy Maršovice Sbírka pro opuštěné psy 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Projektový den - "Den zdraví" 
Soukromí lékaři Projektový den - "Den zdraví" 

ZOO Praha Adopce zvířat, pravidelné informace 
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Prevence sociálně patologických jevů na škole v roce 2011/2012 

 Metodikem prevence -  1. pololetí Mgr. Radka Zemanová (pak MD)                                          
2. pololetí Mgr. Hana Kohoutová 

Vyučující zařazují témata soc. patolog. jevů do výuky dle vytvořeného 
minimálního   preventivního programu. 

Všichni studenti SOŠ se zúčastnili dotazníkového šetření -  rizikové oblasti  
chování. 

Koordinátor průběžně informoval studenty o aktualitách z oblasti prevence 
na vyhrazené nástěnce. 

Koordinátor se zúčastnil Fóra výchovy ke zdraví Kalokaghatia (témata: 
Drogy v ČR, virtuální komunikace přes internet,…)  

Studenti 1. ročníku – Adaptační kurz Smršťov (začlenění do kolektivu, 
prevence konfliktů ve třídě, prevence šikany,..) 

   Dlouhodobý projekt primární prevence pro 1.- 4.ročník SOŠ ve spolupráci 
s Magdaléna o. p. s. (kouření, drogová problematika, HIV/AIDS, řešení 
konfliktu, sebepoznání,..) 

   Získání finanční dotace na projekt Magdalena o. p. s. pro šk. rok 
2012/2013 

    Studenti 3. ročníku se zúčastnili Sportovně-turistického kurzu 

SOŠ organizátorem i účastníkem soutěže Středočeský taneční pohár (hlavní 
cíl prevence soc. patolog. jevů a motivace studentů k aktivnímu trávení 
volného času) 

Projektový den „Prevence kriminality a teorie sebeobrany“ – program pro 
studenty 1.- 4.ročníku SOŠ ve spolupráci s Asociacion Patriots Europe 
Police a členy týmu pro ochranu VIP osob 

Spolupráce s rodiči – individuální konzultace + seznámení s Minimálním 
preventivním programem školy na společném setkání rodičů studentů SOŠ 

Beseda na téma HIV/AIDS pro 1.-2.ročník  (p. Vácha) 

Exkurze do sociálních zařízení pro drogově závislé skupiny obyvatel a osoby 
sociálně nepřizpůsobivé (studenti oboru sociální péče)  

Exkurze  – Human Body (exponáty - plíce kuřáka, cirhóza jater,..) 
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Exkurze oboru sociálněsprávní činnost 

Dne 6. prosince 2011 se žáci oboru sociálněsprávní činnost zúčastnili exkurze ve Speciální 
škole pro děti se sluchovým postižením v Praze 5. Prohlédli si interiéry školy, viděli, jak 
probíhá výuka v 1. a 9. třídě. Měli možnost osobního kontaktu s postiženými dětmi, včetně 
ukázek znakové řeči. Dále navštívili speciální pedagogické centrum, které je součástí této 
školy. Speciální pedagog předvedl práci s malým klientem s kochleárním implantátem.   
Exkurze se žákům velmi líbila a hodnotili ji jako přínos pro další studium. 
 

 
 
Ukázky výuky výslovnosti jednotlivých slov malých dětí s kochleárním implantátem měli 
možnost sledovat žáci 2. ročníku SOŠ oboru sociální péče na exkurzi v Mateřské a 
základní škole pro sluchově postižené děti v Praze 5.  
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16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení  

Tento typ dalšího vzdělávání škola nenabízí 
 

17. Výchovné a kariérní poradenství  

Byl vypracován plán činností výchovného poradce na školní rok 2011/2012. 

Byl vypracován seznam žáků vyžadujících zvláštní přístup (SPU, poruchy koncentrace, 
žáci se zdravotním znevýhodněním a mimořádně nadaní žáci), byly vytvořeny individuální 
plány pro integrované žákyně se zdravotním postižením. Všichni vyučující byli o všech 
těchto žácích informováni a byli seznámeni s postupy doporučenými PPP a SPC. Všichni 
vyučující byli informováni o cizincích a žácích se sociálním znevýhodněním. 

Na nástěnce VP byl zveřejněn a aktualizován seznam kontaktních míst a telefonních linek 
poskytujících krizovou intervenci v tíživých životních situacích (Linka bezpečí, DONA, 
Růžová linka, Bílý kruh bezpečí, Linka vzkaz domů, Magdalena, o. p. s. Benešov, ROSA, 
atd.), zveřejněny byly rovněž konzultační hodiny VP a metodika prevence. 

Ve dnech 1. 9. 2011 - 3. 9. 2011 proběhl adaptační kurz pro 1. ročníky v RS Blaník – 
Smršťov, který pomohl vzájemnému seznámení nových žáků. Zároveň zde probíhaly 
aktivity v rámci primární prevence sociopatologických jevů, rizikového chování a 
zdravého životního stylu. 

V měsíci září opět zahájil činnost žákovský parlament. 

Uskutečnila se beseda (společnost SCIO) pro žáky 4. ročníků, která se týkala národních 
srovnávacích zkoušek (NSZ) a přijímacího řízení na VŠ. 

Byl dokončen projekt „Baví nás se učit“ (ESF), dvouletý projekt zaměřený na kariérové 
poradenství a nácvik učebních technik uzavřely aktivity: Celoživotní učení a Time 
management. 

Žáci 3. a 4. ročníků byli průběžně informováni o přípravných kurzech na VŠ,  přijímacím 
řízení na VŠ, byli seznámeni s časovým harmonogramem NSZ a s možnostmi studia 
v zahraničí. Ve spolupráci s ÚP, regionálními zaměstnavateli a dalšími soukromými 
subjekty byli žáci informováni o nabídkách zaměstnání. Byly jim poskytnuty rady, které se 
týkaly způsobů hledání vhodného zaměstnání v ČR i v Evropě. K dispozici měli rovněž 
informace pracovního portálu EURES Ministerstva práce a sociálních věcí, informačního 
portálu ISA Ministerstva školství a NUOVu.  

Žáci 4. ročníků navštívili veletrh VŠ a VOŠ Gaudeamus. 

Proběhlo několik porad výchovných poradců v PPP Benešov. Tematicky byly zaměřeny 
na průběh a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení během státní části 
maturitních zkoušek. 

Probíhala spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, vedením školy, PPP, SPC 
Praha 4, SPC při centru ARPIDA, o. s., České Budějovice, MÚ Benešov (odbor péče o 
dítě a sociálněprávní ochrany), Probační a mediační službou, Magdalenou, o. p. s. a ÚP 
Benešov. 

Během celého školního roku měli žáci možnost využívat konzultačních hodin, často 
preferovali individuální rozhovory dle svých aktuálních potřeb. Rodiče byli výchovným 
poradcem seznámeni s problematikou kyberšikany (na třídních schůzkách a na webových 
stránkách školy). Na třídních schůzkách 4. ročníků byli rodiče seznámeni s hodnocením 
projektu „Baví nás se učit.“ 
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18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI (příp. 
o dalších kontrolách neuvedenýchv bodě 20) 

 
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla na škole inspekční činnost prováděná ČŠI  

 
 
 

  

19. Další činnost školy 
 
Žákovský parlament   
 

1. Během měsíce září si žáci školy zvolili své zástupce do žákovského parlamentu  
(z každé třídy 1-2 zástupci). 

 
2. Setkání žákovského parlamentu probíhala dle potřeb a přání studentů. 

 
3. Žákovský parlament řešil ve spolupráci s výchovným poradcem a vedením školy 

problémy, které se týkaly běžného chodu školy (např. hromadné objednávání 
učebnic, teplota ve třídách, nákup občerstvení o přestávkách atp.). Tyto  provozní 
záležitosti se podařilo během školního roku vyřešit nebo částečně upravit.  

 
4. Za účasti našich žáků proběhlo několik veřejných sbírek, jednalo se zejména  

o sbírky občanského sdružení Život dětem – tzv. „Srdíčkové dny“, které se 
uskutečnily v měsíci září, prosinci a březnu (část výtěžku prosincové sbírky  
zůstala jako dar škole, za tuto částku byly  pořízeny výukové pomůcky). Dále se 
naši žáci účastnili charitativní sbírky pro psí útulek v Maršovicích a veřejné sbírky 
„Kv ětinkový den“ pro BENKON a Ligu proti rakovině. 

 
5.  Byla navázána spolupráce s organizací Rytmus, o. p. s., Benešov, někteří žáci oboru 

sociálněsprávní činnost zde působí jako dobrovolníci (společníci) v programech 
péče o mentálně postižené občany. 

 
6. Na poslední schůzce žákovského parlamentu v červnu 2012 bylo odhlasováno 

obnovení spolupráce s občanským sdružením Život dětem a sdružením BENKON. 
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Spolupráce  školy se SRPDŠ: 
 

Při SOŠ Benešov, Černoleská 1997 pracoval aktivně výbor SRPDŠ v tomto 
složení: 
 
předsedkyně:      Růžena Kohoutková 
hospodářka:        Ing. Dana Neprašová 
jednatelka:          Zdeňka Retychová 
Zástupce 1.A: Dana Eichlerová 
Zástupce 1.B:          Helena Neradová 
Zástupce 2.A:           Vladimír Škoda 
Zástupce 2.B:           Anna Rudolfová 
Zástupce 2.C:           Jana Krejčová 
Zástupce 3.A:           Monika Dušková 
Zástupce 3.B:           Dana Vilímková 
Zástupce 4.A:           Květoslava Krahulcová  
Zástupce 4.B:           Iva Chyšková 
 

Schůze výboru se konaly dle časového plánu práce na školní rok 2011/12. Výbor aktuálně 
řešil problémy jak v oblasti školní, tak i mimoškolní činnosti, zajímal se o dění ve škole a 
tyto informace přenášel na třídní schůzky. Výrazně se zapojil do přípravy a organizace 
maturitního plesu, finančně přispíval na nákup učebních pomůcek, na sportovní a kulturní 
aktivity žáků.  
 

 
 

Zpráva o činnosti školské rady:  
 

Složení školské rady: 
 
Ing. Petra Voksová: zástupce pedagogických pracovníků 
Hana Vosická: zástupce zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých    

žáků 
Jaroslav Duras: zástupce zřizovatele  
 
Ve školním roce 2011/2012 se konala 3 jednání (dle Jednacího řádu ŠR): 
 
− dne 14. 10. 2011: Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 
− dne 1. 2. 2012: Přípravný výbor voleb do ŠR 
− dne 16. 4. 2012: Seznámení s rozpočtem školy na rok 2012 
                                 Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 

 chválení zástupkyně do konkurzní komise na ředitele školy –    
pí Vosická 
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20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy  
 

I. Základní údaje o hospodaření školy: 
 

k 31. 12. 2011 za I.pol. 2012 (k 30. 6.) 
Činnost Činnost 

Základní údaje o hospodaření školy  
          v tis. Kč 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  11 053 - 4 887 - 

2. Výnosy celkem  11 053 - 4 887 - 

Příspěvky a dotace na provoz (úč. 691)  11 009 - 4 887 - 
z toho 

ostatní výnosy   44 - -- - 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 před zdaněním  

- - --   - 

             
           II. Přijaté příspěvky a dotace: 
 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k  31. 12. 2011 

1. 
Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  
celkem (INV)- 

- 

2. 
Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně 
vrácených příjmů z pronájmu  celkem (INV)- 

- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 
rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem 
(NIV) 8 

9 213 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 8 815 

z toho mzdové výdaje 6 441 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 439 atd.) 398 

33 166 – soutěže 20 

z toho 

 
33 163- program protidrogové politiky 24 

  33 034-maturity-podzim 58 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu 
kraje celkem  (NIV)1 

988 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)  958 

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)1 30 

001 - sportovní aktivity (PBP) 12 
z toho 

z toho 
002 – protidrogová prevence (taneční pohár) 18 

5.  Z ostatních kapitol kraje – mimo kap. 05 (UZ 33006) 617 

6. 
jiných zdroj ů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy 
EU, FM EHP/Norsko atd.)  od mezinárodních institucí 

- 

 

Komentář:                                              
V roce 2011 i v I. pololetí 2012 škola provozovala  pouze výchovně - vzdělávací činnost, 
neměla žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Hospodařila pouze s dotacemi přijatými 
od zřizovatele a snažila se o jejich maximální úsporu. 
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Kontrolní činnost:  
 
V roce 2012 (13. 3. 2012)  byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – kontrolu provedla VZP 
Benešov. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
Ve dnech 22. 2. – 24. 2. 2012 byla provedena veřejnosprávní kontrola o hospodaření 
s veřejnými prostředky – kontrolu provedl odbor finanční kontroly KÚ Praha. Kontrolou 
bylo zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a porušení zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole. 
Dne 17. 1. 2012 byla provedena kontrola plnění povinností organizace v nemocenském, v  
důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti -  kontrolu provedla OSSZ Benešov. Kontrolou nebyly 
zjištěny nedostatky. 
Kromě toho byla ředitelkou a ekonomkou školy prováděna vnitřní kontrolní činnost. 
 

 21. Závěr  
  
Všechny základní výchovně vzdělávací cíle jsme splnili. Výuku zajišťoval stabilizovaný 
pedagogický sbor se zájmem o další vzdělávání. 
Zlepšila se úroveň výuky cizích jazyků. Postupně se nám dařila modernizace učeben a 
rozvíjelo se využívání ICT technologií ve výuce jednotlivých předmětů. V oblasti metod a 
forem práce byl kladen důraz na osvojení si základních kompetencí žáky. 
Naopak jsme nebyli spokojeni s prací studentského parlamentu, jeho aktivita nebyla na 
požadované úrovni.  
V oblasti výchovně vzdělávacího procesu budeme nadále zvyšovat úroveň výuky cizích 
jazyků, rozvíjet čtenářskou gramotnost s důrazem na porozumění textu, rozvíjet finanční 
gramotnost žáků, zvyšovat ctižádost žáků, aby se nespokojovali s průměrnými výsledky, 
více využívali konzultačních hodin učitelů, žáky budeme pozitivně stimulovat k lepším 
studijním výsledkům. 
Zlepšila se informovanost rodičů o prospěchu žáků, informace poskytujeme přes webové 
stránky. Věříme, že i to přispěje ke zlepšení celkového prospěchu žáků a ke snížení počtu 
neprospívajících. 
Škola se dobře prezentuje na  veřejnosti. Žáci se zapojují do znalostních a sportovních 
soutěží. To vše je dobrým východiskem pro další úspěšný rozvoj školy. 
 
 
Datum: 15. 10. 2012     Datum projednání ve školské radě:  
 
 
     15. 10. 2012 
Mgr. Regina Komárková 
ředitelka 
 
 
Přílohy:  
č. 1 - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb., za rok 2010 
 
 


