Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola
Benešov, příspěvková organizace
Černoleská 1997, 256 01 Benešov
tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121
e-mail: kancelar@sosbn.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy
za školní rok 2017/2018

Poděkování
Děkujeme touto cestou pedagogickému sboru, rodičům a žákům za práci, kterou
vykonali ve školním roce 2017/2018 a kterou přispěli k dosažení stanovených cílů.
Děkujeme též zřizovateli za vstřícnost, členům výboru SRP SOŠ a SZŠ Benešov
a členům školské rady za jejich pomoc a podporu.
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1. Základní údaje o škole

Název školy:
Zřizovatel:
Adresa:
IČO:
IZO:

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov,
příspěvková organizace
Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11
256 01 Benešov, Černoleská 1997
61664715
600006727

Kontakty:

ředitelka školy: Mgr. Regina Komárková
zástupkyně ŘŠ: Mgr. Eva Šěpánková

Telefonní čísla:

317 723 084 - sekretariát
317 726 121 - ředitelka školy

E-mail:

sosbn@sosbn.cz
kancelar@sosbn.cz
komarkova@sosbn.cz
stepankova@sosbn.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Stanislav Vytejček
akvytejcek@gmail.com
Webové stránky:

http://www.sosbn.cz

Školská rada:
p. Jaroslav Duras
- předseda školské rady, zástupce zřizovatele (do 27. 3. 2018)
Mgr. Lukáš Seidl
- předseda školské rady, zástupce zřizovatele (od 27. 3. 2018)
Ing. Jiří Švadlena
- zástupce zřizovatele
p. Josef Vyhnálek
- zástupce rodičů a žáků
Mgr. Hana Haubertová - zástupce rodičů a žáků
Ing. Petra Sobotovičová - zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Věra Kolínová
- zástupce pedagogických pracovníků
Datum posledního zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné
změny za školní rok:
Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT – 21171/2015-2 z 19. 6. 2015 s účinností od 1.9.2015

Výroční zpráva č. j. 1273/2018/SOCBN
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2. Charakteristika školy
Škola vznikla spojením Střední odborné školy, Benešov, Černoleská 1997 se Střední
zdravotnickou školou, Benešov, Máchova 400 do jednoho subjektu – Střední odborná škola
a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace. Studijní nabídka obou škol
zůstala zachována.

2.1 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 a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace je čtyřletá
státní střední škola. Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto
oborech:
Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost
Zdravotnický asistent
Asistent zubního technika

kód
kód
kód
kód

68-43-M/01
75-41-M/01
53-41-M/01
53-44-M/03

Hlavní činností školy je rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané
v základním vzdělávání, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Škola poskytuje žákům
širší všeobecné vzdělání a odborné vzdělání a také vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní
a občanský život, celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání na VŠ či VOŠ
a přípravu pro výkon povolání ve výše uvedených oborech.
V rámci doplňkové činnosti škola pořádá akreditované kvalifikační krzy pro sanitáře
(akreditace č. j. MZDR 9388/2017-6/ONP).

2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku
Škola je v areálu ISŠT Benešov, k dispozici má 20 učeben, z toho 8 odborných, a to 2 učebny
IKT, jazykovou učebnu, učebnu se zaměřením na environmentální výchovu, 2 odborné učebny
ošetřovatelství a 2 moderně vybavené laboratoře zubních techniků. Praktická výuka
zdravotnických asistentů je smluvně zajištěna v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
Výuka předmětu tělesná výchova probíhá v benešovské sokolovně a dalších sportovních
zařízeních ve městě. Materiální vybavení školy je standardní.
V prostorách školy je knihovna, která je k dispozici žákům, zaměstnancům školy a široké
veřejnosti.
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2.3 Vzdělávací programy školy
Vzdělávací programy školy vychází ze základní pedagogické dokumentace schválené MŠMT,
základními pedagogickými dokumenty jsou RVP, podle kterých jsou koncipovány ŠVP.
Školní vzdělávací programy pro obory:
53-41-M/01 Zdravotnický asistent
ŠVP Zdravotní sestra
1. ročník - platnost od 1. 9. 2017
2. ročník - platnost od 1. 9. 2016
3. ročník - platnost od 1. 9. 2015
4. ročník - platnost od 1. 9. 2010
53-44-M/03 Asistent zubního technika
ŠVP Asistent zubního technika
1. ročník - platnost od 1. 9. 2017
2. ročník - platnost od 1. 9. 2016
3. ročník - platnost od 1. 9. 2015
4. ročník - platnost od 1. 9. 2013
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
ŠVP Veřejnosprávní činnost
1. ročník - platnost od 1. 9. 2017
2. ročník - platnost od 1. 9. 2016
3. ročník - platnost od 1. 9. 2015
4. ročník - platnost od 2. 9. 2013
75-41-M/01 Sociální činnost
ŠVP Sociální činnost
1. ročník - platnost od 1. 9. 2017
2. ročník - platnost od 1. 9. 2016
3. ročník - platnost od 1. 9. 2015
4. ročník - platnost od 1. 9. 2011
Součástí vzdělávání jsou témata z oblastí Úvod do světa práce, Ochrana člověka
za mimořádných událostí, Environmentální výchova vyplývající z plánu školy a Prevence
sociálně patologických jevů.
Základní pedagogická dokumentace byla rozpracována do tematických plánů vyučovacích
předmětů. Na koncepci tematických plánů participovaly předmětové týmy, které rozpracovaly
obsah vzdělávání, včetně mezipředmětových vztahů, cílů, kompetencí žáků a výsledků
vzdělávání. Při vzdělávání byly uplatňovány převážně takové metody a formy práce, které
činily žáka subjektem vzdělávání. Plnění školních vzdělávacích programů bylo pravidelně
sledováno a kontrolováno v předmětových komisích a vedením školy.
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2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Hlavním cílem školy 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

2.5 Charakteristika vzdělávání
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 vzdělávání je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život
v podmínkách měnícího se světa.
Protože připravujeme budoucí pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení, zaměstnance
státní správy a samosprávy, od kterých se očekává vysoká úroveň odborných znalostí
a dovedností, široký všeobecný rozhled, vysoká kultura chování a jednání s lidmi, adaptabilita
na nové situace, dovednost vyrovnávat se s vysokým pracovním zatížením, sociální a morální
vyspělost, škola klade důraz na to, aby se žáci:
- učili poznávat = osvojili si nástroje pochopení světa a rozvíjeli dovednosti potřebné
k učení, 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.
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2.6 Vzdělávací cíle všeobecného a odborného vzdělávání
V oblasti všeobecného vzdělávání je cílem
1. jazykového vzdělávání:
- rozvíjet komunikační kompetence žáků v mateřském a cizích jazycích (anglický,
německý a ruský)
- zprostředkovat žákům potřebné informace a kulturní hodnoty
- pomáhat rozvoji kognitivních schopností žáků a logického myšlení
- přispívat k jazykové a estetické inteligenci
2. společenskovědního vzdělávání:
- pomáhat kultivovat žáka sociálně a osobnostně
- směřovat k výchově žáka jako bytosti společenské a jako občana
- usnadňovat žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi
- učit žáka žít v užším i širším společenství
- učit žáka chápat a akceptovat principy a normy společnosti včetně multikulturních
aspektů
3. matematického vzdělávání:
- rozvíjet matematické dovednosti
- podílet se na formování intelektuálních schopností žáků
- rozvíjet logické myšlení
- vybavovat žáky poznatky pro profesionální život a orientaci v životě moderní
společnosti, včetně finanční gramotnosti
4. přírodovědného vzdělávání:
- rozvíjet poznatky z chemie, fyziky, biologie a ekologie
- vést k pochopení procesů v přírodě a společnosti
- vést žáky k péči o životní prostředí (enviromentální výchova)
5. estetického vzdělávání a rozvoje tělesné kultury:
- formovat specifické dovednosti, návyky a postoje žáků
- vytvářet návyky, které směřují k péči o tělo a zdraví
- rozvíjet fyzické dispozice žáků
- formovat kladný vztah ke sportu a etické vlastnosti žáků
V oblasti odborného vzdělávání rozvíjíme odborné kompetence žáků.
Obor Asistent zubního technika
Žák:
 zhotovuje zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky
 provádí opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických
výrobků
 zpracovává hlavní a pomocné materiály využívané ve stomatologii
 nakládá s materiály, energiemi a odpady ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 dodržuje technologické postupy
 obsluhuje přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby
 pracuje se zdravotnickou dokumentací
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Obor Zdravotnický asistent
Žák:
 provádí základní ošetřovatelské činnosti
 poskytuje ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu
 je empatický, dodržuje práva nemocných a etiku zdravotnického pracovníka, včetně
profesionální mlčenlivosti
 užívá odbornou terminologii
 pracuje se zdravotnickou dokumentací
 dodržuje ustanovené normy a předpisy
 nakládá s materiály, energiemi, odpady a jinými látkami ekonomicky s ohledem na životní
prostředí
 chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví
 zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
 formuje své osobnostní vlastnosti jako je spolehlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat
v týmu, komunikativnost
Obor Veřejnosprávní činnost
Žák:
 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
 umí taktně a kultivovaně jednat s klienty v souladu s pravidly kulturního chování,
společenskými normami a zásadami profesní etiky
 má základní ekonomické znalosti z oblasti celého národního hospodářství, veřejných služeb
a neziskových organizací, chápe úlohu sociální politiky a její zásady
 umí věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat odborné písemnosti, vyřizovat
korespondenci a vést příslušnou agendu, vyjadřuje se jazykově i stylisticky správně ústní
i písemnou formou
Obor Sociální činnost
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 pojištění
 má osvojeny základní metody sociální péče o děti, občany se zdravotním postižením
a seniory
 vytváří si dovednosti potřebné pro přímý výkon poskytování komplexní sociální péče všech
vybraných kategorií osob tuto péči vyžadujících
 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.)
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3. Školy a školská zařízení – členění
Nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k 30. 9. 2017

IZO a název součásti
(druh/typ školy)

061664715
střední škola

1

Počet
žáků/stud
V DFV

Přepočtený
počet ped.
pracovníků

Počet
žáků/stud.
na přepoč.
počet ped.
prac. v DFV

261

261

26, 715

9,769

Nejvyšší
povolený
počet
žáků/stud.

Skutečný
počet
žáků/stud.

370

Počet žáků ubytovaných v DM: 23 žáků
Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v areálu školy.

4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia – podle oborů vzdělání
(k 30. 9. 2017)
Kód a název oboru

Počet žáků

Počet
tříd

Průměrný
počet žáků/tř.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

57

2,77

21

75-41-M/01 Sociální činnost

48

2,23

22

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

77

4

20

53-44-M/03 Asistent zubního technika

79

4

20

Celkem

261

13

21

Počet žáků dojíždějících do školy z jiných krajů: 20 - (všichni DFV)
Hlavní město Praha – 5, Jihočeský kraj - 7, Kraj Vysočina – 7,
Liberecký kraj - 1
Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2017/2018:
- ukončení studia na vlastní žádost
- přerušení studia
- ukončení studia - přestup
- přijetí ke studiu - přestup
- přijetí ke studiu - přijetí do vyššího ročníku
- přijetí ke studiu - přijetí k opakování ročníku
- nástup po přerušení studia

-

Cizí státní příslušníci - EU a ostatní:

3 žáci
1 žák
7 žáků
4 žáci
3 žáci
8 žáků
1 žák
5 žáků
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Odborná praxe
Významnou roli pro nabytí zkušeností a pro získání představy o vlastních schopnostech hraje
v průběhu studia odborná praxe.
Odborná praxe žáků oborů:
Veřejnosprávní činnost
- celkový rozsah 8 týdnů za studium
II. ročník
7. 5. – 25. 5. 2018
III. ročník
8. 1. – 26. 1. 2018
IV. ročník
11. 9. – 22. 9. 2017
Sociální činnost
- souvislá praxe v rozsahu 4 týdny a průběžná praxe v rozsahu 1 den v týdnu
II. ročník
14. 5. – 25. 5. 2018
III. ročník
15. 1. – 26. 1. 2018
IV. ročník
1 den v týdnu – průběžná praxe
Zdravotnický asistent
- celkový rozsah 4 týdny
III. ročník
28. 5. - 22. 6. 2018
Asistent zubního technika
- celkový rozsah 4 týdny
III. ročník
28. 5. - 22. 6. 2018
Odbornou praxi studenti absolvují na pracovištích sociálních partnerů. 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
hodnocení bývají vynikající nebo velmi dobrá.
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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. 2017
Počet žáků/studentů
Druh postižení
SŠ
VOŠ
0
--Mentální postižení
0
--Sluchové postižení
0
--Zrakové postižení
0
--Vady řeči
0
--Tělesné postižení
1
--Souběžné postižení více vadami
9
--Vývojové poruchy učení a chování
0
--Autismus

Počet nadaných žáků 2017/18
0

Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem
5

Ve školním roce 2017/18 se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu celkem
5 žáků, z toho 4 dívky.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání studentů mimořádně
nadaných se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření (speciální metody, postupy a formy
práce), která jsou odlišná nebo poskytována nad rámec individuálních pedagogických
a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků 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. ročníků
Kritéria přijímacího řízení 2017/2018
1. Jednotná zkouška ………………………………………………… maximálně 100 bodů
Český jazyk a literatura
- 50 bodů
Matematika
- 50 bodů
Výsledky jednotné zkoušky budou mít váhu 60 % v hodnocení přijímacího řízení
(dle školského zákona).
2. Průměrný prospěch v posledních dvou ročnících ZŠ - v 1. a 2. pololetí předposledního
ročníku a v 1. pololetí posledního ročníku (nebo v odpovídajících ročnících víceletého
gymnázia nebo jiné školy), motivační dotazník a další skutečnosti, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče ………………….. maximálně 420 bodů
Průměrný prospěch na vysvědčeních
- maximálně 375 bodů
Motivační dotazník
- maximálně 20 bodů
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - maximálně 25 bodů
Výsledky měly váhu 40 % v hodnocení přijímacího řízení u uchazečů o obor Sociální činnost,
Veřejnosprávní činnost a Zdravotnický asistent. U uchazečů o obor Asistent zubního technika
měly váhu 20 % v hodnocení přijímacího řízení.
3. Zkouška manuální zručnosti …………………………………….. maximálně 300 bodů
(Platí jen pro uchazeče o obor Asistent zubního technika)
kreslení do čtvercové sítě …….……………………………………...… maximálně 100 bodů
modelování předmětu z modelovací hmoty …….………...………...…. maximálně 100 bodů
tvarování drátu podle předlohy ………………………………………… maximálně 100 bodů
Výsledky zkoušky manuální zručnosti budou mít váhu 20 % v hodnocení přijímacího
řízení.
Pořadí uchazečů o studium bylo stanoveno podle součtu přepočtených bodů
za jednotlivé části přijímacího řízení. Nejlepší umístění dosáhl uchazeč s nejvyšším
počtem bodů. V případě rovnosti bodů na pozici rozhodující o přijetí byl dalším kritériem
lepší průměrný prospěch ve stanovených předmětech (viz kritéria přijímacího řízení).
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I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia pro školní rok 2017/2018
- podle oborů vzdělání

Ve školním roce 2017/2018 byla vyhlášena 4 kola přijímacího řízení

Kód a název oboru

1. kolo
– počet
přihl.

přij.

Další kola
– počet
přihl.

přij.

Odvolání
– počet
podanýc
h

kladně
vyříz.

Stav
žáků
1.roč.
k

Počet
tříd

1.9.2018

Obory vzdělání poskytující - střední vzdělání s maturitní zkouškou
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost

50

50

3

3

0

0

18

1

75-41-M/01 – Sociální činnost

39

39

1

1

0

0

23

1

53-41-M/01 – Zdravotnický asistent

27

27

6

6

0

0

22

1

53-44-M/03 – Asistent zubního technika

29

29

3

3

0

0

30

1

Celkem

145

145

13

13

0

0

93

4

K 1. 9. 2017 bylo z jiných krajů přijato celkem: 15 žáků – DFV
K 1. 9. 2018 bylo z jiných krajů přijato celkem: 11 žáků - 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. 2018
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
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli a neklasifikováni
- z toho opakující ročník
Průměrný prospěch žáků
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

254
7
210
37
9
2,51
66,8/0,2

Počet žáků hodnocených slovně:
a) ve všech předmětech: 0
b) pouze ve vybraných: 0
Žáci, kteří konali zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky
Obor

Žáci, kteří konali zkoušku

Žáci, kteří po zkouškách

celkem

v náhr. term.

opravnou

prospěli

neprospěli

Veřejnosprávní činnost

7

1

6

6

1

Sociální činnost

5

3

2

4

1

Zdravotnický asistent

13

8

5

11

2

Asistent zubního technika

7

0

7

3

4

II. Výsledky maturitních zkoušek (absolutorií, závěrečných zkoušek)
I. termín

Z toho po opravném termínu

Žáci konající
zkoušky
celkem

vyznamenání

prospěl

neprospěl

prospěl

neprospěl

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

18

2

12

4

2

2

75-41-M/01 Sociální činnost

18

1

8

9

4

5

8

0

2

6

4

2

53-44/M/03 Asistent zubního technika

21

3

13

4*

2

3*

Celkem

65

6

35

24*

12

12*

Kód a název oboru

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

* 1 žák ze zdravotních důvodů zatím nedokončil
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8. Hodnocení chování žáků
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2018)
Hodnocení chování

Druh/typ školy
střední odborná škola

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

253

2

0

V průběhu školního roku 2017/18 nebyl žádný žák vyloučen ze studia a byly uděleny
tyto pochvaly a uložena tato výchovná opatření
Napomenutí TU
22

Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

Podmínečné
vyloučení

Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

22

3

0

125

23

15

9. Absolventi a jejich další uplatnění

Druh/typ
školy

STŘEDNÍ
ODBORNÁ
ŠKOLA

Počet
absolventů
celkem

Podali
přihlášku
na VŠ

Podali
přihlášku
na VOŠ

Podali
přihlášku
na jiný typ
školy

Nepodali
přihlášku
na žádnou
školu

53

15

32

6

15*

*Přihlášky žáci podávají elektronicky a přihlášky lze podávat ještě po ukončení studia na naší
škole – nemáme přehled

10.Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statist. zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2018):
Počet absolventů
– škol. rok 2016/2017

Z nich počet
nezaměstnaných
- duben 2018

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost

18

0

75-41-M/01 - Sociální činnost

9

0

53-41-M/01 - Zdravotnický asistent

10

0

53-44-M/03 – Asistent zubního technika

6

0

Celkem

43

0

Kód a název oboru
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11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2017):
Počty žáků/studentů ve skupině

Počet žáků
/studentů

Počet
skupin

minimálně

maximálně

průměr

Anglický jazyk

259*

16

10

21

16

Německý jazyk

32

4

7

10

8

Ruský jazyk

25

2

11

14

13

Jazyk

*Dva žáci mají cizí jazyk uznaný z předchozího studia.

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2017):
Počet
učitelů
celkem

odborná

částečná

žádná

Rodilí
mluvčí

Anglický jazyk

4

3

1

0

0

Německý jazyk

2

2

0

0

0

Ruský jazyk

2

2

0

0

0

Jazyk

Kvalifikace vyučujících

Komentář:
1. Výuka jazyků byla i ve školním roce 2017/18 jednou z priorit školy
2. I v tomto školním roce jsme uspořádali okresní kolo konverzační soutěže v AJ.
3. Díky úspěchu ve výběrovém řízení před Fulbrightovou komisí po celý školní rok napříč
všemi ročníky spolu s vyučujícím anglického jazyka působila v hodinách anglického
jazyka rodilá mluvčí - americká studentka Madison Nicole Sewell. Zúčastnila se
průměrně 17 hodin týdně, 2 x týdně měli žáci možnost se s ní sejít v anglickém klubu.
4. Žáci prvních a druhých ročníků se zapojili do spolupráce s francouzskou střední školou
Lycée Général et Technologique Julien Wittmer formou E-Twinningového projektu.
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
1. HARDWAROVÉ VYBAVENÍ
a) Počítačová síť
Server využívá operační systém Microsft Windows Server 2003, který slouží jako souborový
server, aplikační server, řadič domény a server DNS a DHCP.
Počítačová síť LAN 10/100/1000 Mbps je zavedena do všech učeben a kabinetů.
Přípojné body a počty PC:
Učebna/
Kabinet
U1
U2
U3
U4
U5
U6/1
U6/2
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
OSE 1
OSE 2
Laboratoř
Ředitelna
Kancelář
Kabinet ICT
Zástupce
Kabinet velký
vpravo
Kabinet velký
vlevo
Kabinet
jazyků
Kabinet
ošetřovatelství
Kabinet zubní
CELKEM

Počet
přípojných Počet PC Tiskárny
bodů
1
1
1
1
2
1
21
22
2
2
1
2
1
2
1
19
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 NB
1
1 NB
1
1
1
1 NB
1
3
2 (1 NB)
2
7
2 (2 NB)
1
2
2 (1NB)
2
6

5 (1 NB)

1

5

4

1

5

5

1

4

4

2

4

3
77
(9 NB)

1

96

14

Projektory

Interaktivní
tabule

1
1
1
1
1
1
1
1
obrazovka
1
1
1
1
1
1

12

1

1

b) Rychlost a způsob připojení školy do internetu
Připojení lokální sítě k internetu je řešeno linkou 10 Mbps Wireless (vlastní zařízení),
poskytovatel 6PLUS, s.r.o.
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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 7 připojené k serveru MS Server 2003 a serveru MS 2008. Nově je zaváděn server
MS 2016. Na každém počítači je nainstalován kancelářský software Microsoft Office 2007
(U4), 2013 (U7), program pro výuku psaní deseti prsty (ATF), kancelářský software
LibreOffice 5.0, grafické editory GIMP a Zoner Callisto, internetové prohlížeče Chrome, Opera
a MS Explorer a přístup do EPIS (elektronický právní a informační systém). Při výuce mají žáci
možnost využívat připojení k internetu a sdílet data na vyčleněném disku serveru.
Žáci využívají počítačové učebny při výuce předmětů informační a komunikační technologie,
písemná a elektronická komunikace a dalších odborných předmětů oborů veřejná správa
a sociální činnost. V době mimo vyučování mají žáci denně časově omezenou možnost přístupu
do učebny výpočetní techniky.
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.
b) Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webovou prezentaci školy
Učitelé mají založenou schránku elektronické pošty přístupnou z lokální sítě (SMTP, POP3),
a z vnějšího prostředí (IMAP). Adresa elektronické pošty pro uživatele je ve tvaru:
prijmeni@sosbn.cz. Možný je přístup z webové stránky školy.
Oficiální webová stránka školy je umístěna na webhostingovém serveru, webová adresa školy
je http://www.sosbn.cz. Pro webovou prezentaci školy je používán redakční systém
Wordpress, možnost přidání příspěvku na stránky školy mají všichni učitelé, při výuce
informačních a komunikačních technologií jsou do úpravy stránek školy zapojováni i žáci.
Na webové stránky školy jsou uveřejňovány zprávy o akcích školy, výukové materiály,
organizační informace, rozvrhy tříd a suplování, je zde přístup pro rodiče k informačnímu
systému školy, kde je uveřejněna klasifikace žáků.
c) Používaný software
Druh software
Operační systémy
Textové editory
Tabulkové editory
Grafické editory
Editory prezentací
Internetové prohlížeče
Klienti elektronické pošty
Databázové aplikace
Výukové aplikace
a online výukové zdroje
Antivirová ochrana

Současný stav
Windows 7
MS Word 2007, 2013, LibreOffice 5.0
MS Excel 2007,2013, LibreOffice 5.0
Zoner Callisto, GIMP, LibreOffice 5.0
MS PowerPoint 2007, 2013, LibreOffice 5.0
Chrome,OPERA, MS Explorer
MS Outlook 2007, 2013, LibreOffice 5.0
MS Access 2013, LibreOffice 5.0
EPIS, Vzory právních smluv a podání,
ATF - psaní všemi deseti
AVG Antivirus Business Edition
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d) Informační systém školy
Škola používá informační systém Bakaláři, který slouží jako školní matrika, k vedení
klasifikace a tisku vysvědčení, třídní kniha, pro tvorbu rozvrhu a suplování, pro tvorbu rozpisu
maturitních zkoušek a plánování školních akcí, pro evidenci knihovny a inventarizaci a pro
zpracování přijímacího řízení. Obsahuje webovou aplikaci, která umožňuje rodičům i žákům
sledování klasifikace, absence, změn v rozvrhu a školních akcí.
e) E-learning a cloudové aplikace
Ve výuce některých předmětů je používán e-learningový systém EduBase.
Ve výuce informačních a komunikačních technologií škola využívá Google Apps for Education
– disk, aplikace pro tvorbu textů a tabulek, formuláře a možnost tvorby webových stránek.
3. ICT VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Všichni pedagogové zvládají PC na uživatelské úrovni. Další vzdělávání probíhalo i formou
samostudia. Škola má učitele s pedagogickou specializací „koordinátor ICT“. Metodik ICT má
Osvědčení o absolvování akreditovaného studia ICT koordinátorů na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích (akreditace MŠMT: 3137/2011-25-47) a dále si svoji odbornost
prohlubuje účastí v dalších vzdělávacích programech zaměřených na inovativní výukové
aktivity a ICT strategie ve škole.
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13. Údaje o pracovnících škol
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2017)
Počet pracovníků
celkem
fyzický/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
interních/externích

39/31,1

5/4,6

34/26,7

29/5

pedagogických
- s odbornou
kvalifikací

Počet žáků
v DFV na
přepočtený počet
pedagogických
pracovníků

29

9,77

Počet interních pedagogických pracovníků: 29
Počet externích pedagogických pracovníků: 5
II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2017)
Počet ped.
pracovníků

do 30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

nad 60 let

z toho
důchodci

průměrný
věk

celkem

1

7

12

10

4

2

47,55

z toho žen

1

6

10

10

3

2

48,19

III. Pedagogičtí pracovníci - podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2017)
Vysokoškolské
- magisterské a vyšší

Vysokoškolské
- bakalářské

Vyšší odborné

Střední

Základní

27

1

1

5

-

IV. Pedagogičtí pracovníci - podle délky praxe (k 30. 9. 2017)
Do 5 let

do 10 let

do 20 let

do 30 let

nad 30 let

1

2

13

8

10

* Škola nemá asistenty pro studenty se zdravotním postižením.
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V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání
(ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých
zákonů)
Z toho odučených
Celkový počet hodin
učiteli s odbornou kvalifikací
odučených týdně
v oboru vzdělání

Předmět

Český jazyk a literární a kulturní výchova
Anglický jazyk a konverzace z ANJ
Německý jazyk a konverzace z NEJ
Ruský jazyk
Společenské vědy a občanská nauka
Biologie a ekologie
Zeměpis
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Informační a komunikační technologie
Písemná elektronická komunikace
Účetnictví a daně
Ekonomika
Právo
Veřejná správa
Sociální politika a služby
Sociální péče
Společenská kultura
Pedagogika
Psychologie, Aplikovaná psychologie
Tělesná výchova, Sportovní a pohybové aktivity
Zdravotní nauka
Výchova ke zdraví a prevence nemocí
Pečovatelství
První pomoc
Klinická propedeutika
Somatologie
Ošetřovatelství
Ošetřování nemocných
Stomatologie
Stomatologická protetika
Kreslení a modelování
Protetická technologie
Zhotovování stomatologických protéz

44
71
11
5
14
18
3
10
8
10
27
21
15
5
9
17
12
6
6
1
5
13
32
4
4
5
3
3
8
25
64
2
4
3
5
67

44
71
11
5
14
18
3
10
8
10
27
21
15
5
9
17
12
6
6
0
5
13
32
4
2
5
3
2
8
17
40
2
2
3
5
67

Personální změny ve školním roce 2017/2018
Celkový počet
pedagogických pracovníků,
kteří nastoupili na školu
1

Z toho:
počet absolventů PedF
a jejich odbornost
0
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Počet pedagogických
pracovníků, kteří odešli
ze školy
0

14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogové se účastnili DVPP podle plánu DVPP a plánu profesního růstu pedagogických
pracovníků pro školní rok 2017/2018 (vyhláška č. 317/2005 Sb.).
1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
- nebylo realizováno
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
- nebylo realizováno
3. Studium k prohloubení odborné kvalifikace (kurzy, semináře dle nabídky)
a) jednodenní a dvoudenní akce
Název akce
Školská legislativa, manažerské dovednosti
Přijímací řízení do škol - AVDO
GDPR pro školy – Otidea, s.r.o.
GDPR pro školy a školská zařízení – QCM s.r.o.
GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení – TSM, s.r.o.
Odborný seminář k aktuálním otázkám zdravotnického školství – AZŠ
ČR, MŠMT, MZ ČR
Porada ředitelů k praktické aplikaci pravidel GDPR
Metodická školení učitelů VVP
Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků - NIDV
Studená válka 1947-1989 - Descartes
Polytechnické vzdělávání - ČŠI
Prezentační dovednosti - Dofe
Badatelsky orientovaná výuka – webinář – rvp.cz
Islám a islámský fundamentalismus - Descartes
Co nabízí web učiteli němčiny - Descartes
Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií - NIDV
Kvalita vnitřního prostředí budov na počátku nového tisíciletí KORADO
Win-Win Theorg – Bohemian Ventures
Rozvoj přírodovědné gramotnosti pomocí úloh PISA - ČŠI
Současná česká literatura - Descartes
Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a
matematiky - ČŠI
Simulační a strategické hry ve výuce – webinář – rvp.cz
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem – JABOK, META
Odlišnosti a jak s nimi pracovat ve škole – Fulbrightova komise
E-Twinning – seminář pro začátečníky – Dům zahr. spolupráce
Metodická školení učitelů odborných předmětů
Konference zubních techniků – SZŠ a VOŠ České Budějovice
Pozitivním myšlením proti stresu - Descartes
Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti - VISK
Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání - VISK
Veřejné právo – STREET LAW
Vinohradský stomatologický den – Stomatologická klinika 3. LF UK
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Datum

Počet
účastníků

15. 1. 2018
18. 1. 2018
12. 3. 2018
19. 3. 2018
3. 4. 2018

1
1
1
1
1

15. 5. 2018

1

19. 10. 2017
11. 10. 2017
23. 10. 2017
1. 11. 2017
2. 11. 2017
8. 11. 2017
27. 11. 2017
3. 1. 2018
29. 1. 2018

2
1
1
1
1
2
1
2

22. 3. 2018
22. 3. 2018
28. 3. 2018
4. 4. 2018

1
1
1

5. 4. 2018
13. 4. 2018
7. 6. 2018
14. 7. 2018

1
1
1
1

5.-6. 10. 2017
23. 11. 2017
29. 1. 2018
8. 2. 2018
23. 3. 2018
23. 3. 2018

1
1
1
1
1
1

1

1

Komunikace s dospívajícím - VISK
Lidská práva - STREET LAW
Autorské právo ve vzdělávání – webinář – rvp.cz
Metodická školení metodika prevence SPJ
Manipulace v jednání - Descartes
Metodická školení výchovného poradce
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. – PPP Benešov
Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti - VISK
Školení EVVO
Ekologizace provozu škol – KEV, z.s.
Školení koordinátora ICT
(Ne)Bezpečí na síti – JSNS.cz
Používáme metodu CLIL - NIDV
Facebook pro školy – Než zazvoní
Seminář k GDPR - Bakaláři
Konference o školních webech 2017 – EDUIN
Bezpečnost a ochrana zdraví
Pravidelné školení BOZP a PO
Ozbrojený útočník – KÚ SK, Policie ČR – projekt Bezpečná škola
Ozbrojený útočník ve škole – KÚ SK – projekt Bezpečná škola
Seminář POKOS – Krajské vojenské velitelství
Školení - maturity
Konzultační seminář pro management škol – NIDV, CISKOM
Seminář pro předsedy maturitních komisí MZ – NIDV Praha

11. 4. 2018
23. 4. 2018
16. 5. 2018

1
1
1

2. 3. 2018

1

23. 11. 2017
29. 1. 2018

1
1

15. 3. 2018

1

18. 10. 2017
20. 11. 2017
29. 11. 2017
12. 12. 2017
6. 6. 2017

1
1
1
1
1

1. 9. 2017
27. 11. 2017
20. 12. 2017
21. 3. 2018

zam.
zam.
4
1

30. 10. 2017
28. 3. 2018

1
2

Datum

Počet
účastníků

6. 4., 15. 5.,
14. 6. 2018

1

20.-22. 9.2017

1

b) vícedenní akce
Název akce
Školská legislativa, manažerské dovednosti
Školský marketing – Než zazvoní
Metodická školení učitelů VVP
Celostátní setkání učitelů matematiky – Spol. učitelů matematiky

c) samostudium
Samostudium – 12 dnů - bylo čerpáno dle plánu

Celkové finanční náklady vynaložené na DVPP:
1. 9. - 31. 12. 2017
1. 1. - 31. 08. 2018
Celkem


10.470,- Kč
10.916,- Kč
21. 386,- Kč

Řada výše uvedených vzdělávacích akcí byla financována prostřednictvím „Šablon“
(projektem zjednodušeného vykazování).
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1) Kurzy
5. září 2017
5. - 6. září 2017
6. - 7. září 2017
7. září 2017
8. září 2017

- Adaptační kurz – 1. ZA
- Seznámení s městem – 1. ZT
- Seznámení s městem – 1. ZA, 1. VC
- Adaptační kurz – 1. ZT
- Adaptační kurz – 1. VC

Kulturní akce
20. září 2017
25. října 2017
10. listopadu 2017
14. prosince 2017
20. prosince 2017
22. prosince 2017
20. ledna 2018
12. dubna 2018
4. června 2018

- KMD – Petr a Lucie – Divadlo R. Brzobohatého – 2.VS, 3.VS, 4.B, 4.ZT
- Divadelní představení v ANJ – 2., 3. a 4. ročníky
- Divadelní představení v ANJ – 1. ročníky
- Christmas Carol – předvánoční představení v ANJ – 2. ZT
- „ Pokoj lidem dobré vůle“ – Divadlo Na Filovačce – 1. ZA, 4. A, 4. B
- Vánoční kavárna – všechny ročníky
- Maturitní ples – 4. ročníky
- Filmové představení
- Slavnostní vyřazení absolventů školy – 4. ročníky

3) Další akce
6. září 2017
6. září 2017
20. září 2017
21. září 2017
27. září 2017
2. října 2017
2. října 2017
3. října 2017
4. října 2017
12. října 2017
12. října 2017
12. října 2017
13. října 2017
13. října 2017
16. října 2017
16. října 2017
18. října 2017
18. října 2017
19. října 2017
22. – 25. října 2017
24. října 2017
25. října 2017
25. října 2017
1. listopadu 2017
2. listopadu 2017
8. listopadu 2017
8. listopadu 2017
9. listopadu 2017

- Exkurze – Čistírna odpadních vod Benešov – 2. VS, 2. ZA, 2. ZT
- Exkurze – Zámek Konopiště – 4. B, 4. ZT
- Exkurze – Huť František – Sázava – 1. VC
- Splašené židle – humanitární akce
- Exkurze - ICSS Odlochovice – 4. ZA
- Exkurze - Okresní soud Benešov – 4. A
- Kancelář prezidenta republiky – 2. VS
- Den zdraví – Město Sázava
- Exkurze – Pečovatelská služba Benešov – 4. B
- Exkurze – PRAGODENT – dentální veletrh – 3. ZT, 4. ZT
- Exkurze – Národní galerie - baroko – 2.ZT
- Exkurze – Praha – Královská cesta – 4. A, 4. B
- Exkurze – PRAGODENT – dentální veletrh – 2. ZT
- Exkurze – Praha – Královská cesta – 4. ZA, 4. ZT
- Zhotovení korunkové overleje ze Signum Ceramis – prakt. uk. - 2. ZT
- Svět kolem nás – Vietnam – 1. ZA, 2. VS, 2. ZA, 2. ZT
- Den zdraví – ZŠ Jiráskova
- Beseda – Prales dětem – 2. VS, 2. ZA, 2. ZT
- Exkurze - VFN Praha – gynekologicko-porodnická klinika - 4. ZA
- Přírodovědná exkurze Švýcarsko
- Exkurze – Hospic „Dobrého pastýře“ Čerčany - 3.ZA
- Exkurze – Dětské centrum Strančice – 3. ZA
- Projektový Den zdraví ZŠ Čechtice
- Exkurze – Tyfloservis Praha – 2. VS
- Webseminář AIDS – 1. VC, 1. ZA, 1. ZT
- Zdravý úsměv – konference péče o zuby – 1. ZT
- Implantologie – přednáška – 2. ZT, 3. ZT, 4. ZT
- Exkurze – Terezín – 2. ZA, 2. ZT, 3. VS
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13. listopadu 2017
14. listopadu 2017
14. listopadu 2017
15. listopadu 2017
16. listopadu 2017
23. listopadu 2017
23. listopadu 2017
28. listopadu 2017
29. listopadu 2017
6. prosince 2017
7. prosince 2017
7. prosince 2017
12. prosince 2017
19. prosince 2017
19. prosince 2017
21. prosince 2017
3. ledna 2018
16. – 17. ledna 2018
18. ledna 2018
18. ledna 2018
19. ledna 2018
24. ledna 2018
26. ledna 2018
29. ledna 2018
29. ledna 2018
5. února 2018
8. února 2018
9. února 2018
9. února 2018
13. února 2018
14. února 2018
16. února 2018
19. února 2018
19. února 2018
22. února 2018
22. února 2018
23. února 2018
1. března 2018
8. března 2018
19. března 2018
19. března 2018
22. března 2018
28. března 2018
6. dubna 2018
10. dubna 2018
11. dubna 2018
11. dubna 2018
12. dubna 2018
12. dubna 2018
13. dubna 2018
16. dubna 2018
16. dubna 2018
16. dubna 2018

- Den zdraví – ZŠ Čechtice – péče o zuby
- Beseda „Heart Mate“ – 3. ZA
- Exkurze – MŠ Montessori Vlašim – 4. B
- Přehlídka středních škol – KC Karlov
- Exkurze – Národní galerie – Veletržní palác – 4. ZT
- Exkurze – Královské Vinohrady – 4. ZA
- „Nehodou to začíná“ – preventivní pořad pro budoucí řidiče – 1.- 3. r.
- Simulovaný soud - Právnická fakulta Praha – 4. A
- Exkurze – Domov pro seniory Benešov – 3. VS, 3. ZA
- Výukový program „Zdravý úsměv“ pro MŠ Berušky Benešov
- Exkurze – Židovské muzeum – život, svátky, zvyky – 3. ZA
- Beseda – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – 1. VC, 1. ZA, 1. ZT
- Den otevřených dveří
- Exkurze – POLICIE ČR – 4. ročníky
- Exkurze – Vánoční výstava v DDM Benešov – 3. VS
- Exkurze – Vánoční výstava v DDM Benešov – 1. ZA, 1. VC
- Exkurze – Rehabilitační ústav Kladruby – 3.ZA
- Soutěž - Ústecký DENT
- Prezentace ENERSOL – 1. ZA, 1. ZT, 2. ZA, 2. ZT
- Den otevřených dveří
- Exkurze – Matrika MěÚ – 1.VC
- Gaudeamus – veletrh vysokých škol – 4.B
- Výukový program „Zdravý úsměv“ pro MŠ Pyšely
- Exkurze – lůžková ošetřovací jednotka – 1. ZA
- Exkurze – Výstava Josefa Lady Praha – 1. VC
- Dárcovství kostní dřeně
- ENERSOL – krajské kolo soutěže
- Beseda - Jihočeská un.– prez. zdravotně-sociální fakulty – 4. roč.
- Beseda - IZS – 1. ZA
- Cadenza – 2. ZA
- Den otevřených dveří
- Beseda – Nemocnice Motol
- Výukový program „Zdravý úsměv“ pro MŠ
- Ukliďme Česko – odměna – 2.VS, 2. ZT, 4. A, 4. B
- Den otevřených dveří – odd. radiologie a zobraz. metod – 3. ZA
- Exkurze ČNB Praha – 2. VS
- Beseda – FN Bulovka – 4. ZA
- Peer program – Výchovně-vzdělávací program pro ZŠ Bystřice
- Peer program – Výchovně-vzdělávací program pro ZŠ Bystřice
- Matematický klokan – 1. VC, 2. ZT, 3. ZT, 4. A
- Výukový program „Zdravý úsměv“ pro MŠ Berušky Benešov
- Den zdraví – projektový den – celá škola
- Soutěž Amavet
- Beseda – Problematika obezity – 2. ZA, 3. ZA, 4. ZA
- Akce – Ukliďme Česko – 1. ZA, 2. VS, 2. ZT, 3. ZT
- Jeden svět na školách – výukový program – 1. roč.
- Exkurze - DD se školou Sedlec – Prčice – 2. VS
- Exkurze – Terapeutická komunita Mníšek p. Brdy – 3. ZA, 4. B
- Exkurze – Národní tech. muzeum „Člověk v náhradách“ – 2 ZA, 2. ZT
- Jeden svět na školách – výukový program – 2. a 3. roč.
- Exkurze BIO –Zámecký park Konopiště – 1.VC, 3. ZA, 3. ZT
- Exkurze Nemocnice R a S Benešov – 1. ZA
- Exkurze – Čistírna odpadních vod Benešov – 2. VS
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19. dubna 2018
19. dubna 2018
23. dubna 2018
23. dubna 2018
24. dubna 2018
25. dubna 2018
26. dubna 2018
27. dubna 2018
3. května 2018
4. května 2018
4. – 9. května 2018
15. května 2018
6. června 2018
6. června 2018
12. června 2018
13. června 2018
12. června 2018
19. června 2018
20. června 2018
21. června 2018
21. června 2018
21. června 2018
25. června 2018
25. června 2018
26. června 2018
26. června 2018

- Výukový program „Zdravý úsměv“ pro MŠ Berušky Benešov
- Exkurze ČNB Praha – 3. VS
- Beseda – Vzdělávání sester v USA – 1. ZA, 2. ZA, 3. ZA, 4. ZA
- Výstava – Lékaři bez hranic – 2. ZA
- Exkurze – Domov pro seniory „Šarlota“ Prosečnice – 3. ZA
- Exkurze 3. ZA
- Exkurze 3. ZT
- Planeta Země - Barma – 1. VC, 1. ZA, 1. ZT, 2. VS
- Exkurze – Lékořice – dobrovol. centr. FN Thomayer. nem. – 3. VS, 3. ZA
- Exkurze – Muzeum sv. Jiří, Růžová zahrada - Konopiště – 3. VS
- Exkurze - Anglie
- Den linky 155
- STRETECH – 2.ZT
- Exkurze – MŠ Montessori Vlašim
- Exkurze Botanicus - 1. VC, 1. ZT
- Exkurze – Den otevřených dveří ICSS Tloskov - 2. VS
- Exkurze Botanicus - 1. VC, 1. ZT
- Exkurze - Lidice – 2. VS, 3. ZA
- Beseda – UNICEF – 1. roč.
- Beseda – Týdny mediálního vzdělávání – 2. VS, 2. ZA, 2. ZT, 3. VS
- Exkurze – Jump aréna Zličín – 1. VC
- Exkurze – Vyšehrad, Slavín – 1. ZA
- Exkurze – Město Tábor – 1. ZT
- Exkurze – Hrad Karlštejn – 2. ZT
- Exkurze – Hrad Český Šternberk – 2. VS
- Den zdraví – Gymnázium Benešov

4) Sportovní akce:
13. září 2017
- Středoškolský atletický pohár
8. listopadu 2017 - Plavecké závody pro SOŠ a SOU
23. listopadu 2017
- Středoškolský pohár ve volejbale
20. dubna 2018
- Středočeský taneční pohár
25. května 2018
- Přes bariéry s POLICIÍ ČR – sport. vzděl. den – 1. – 3. roč.
11. – 14. června 2018 - Sportovně turistický kurz – 2. ZA, 2. ZT, 3. VS
5) Olympiády a soutěže:
30. ledna 2018
1. února 2018

- Olympiáda ČJL - okresní kolo – ZŠ
- Olympiáda ČJL - okresní kolo – SŠ
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Anglický jazyk s rodilým mluvčím
Na základě našeho úspěchu ve výběrovém řízení před Fulbrightovou komisí působila ve škole
ve výuce anglického jazyka asistentka – rodilá mluvčí Madison Nicole Sewell. Od září
do června se napříč všemi ročníky aktivně zapojila do výuky, dvakrát týdně vedla English club.
Asistentka umožnila individuálnější přístup ke studentům, kromě zajímavých prezentací
o USA, životě a tradicích, se účastnila též odborných hodin zdravotnických oborů a exkurze
v benešovské nemocnici na hodinách praktického vyučování. Americká studentka se účastnila
i vybraných mimoškolních akcí. Rozhodně byla přínosem pro výuku anglického jazyka
na škole.
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Projekt E-Twinning
Žáci prvních a druhých ročníků se zapojili do spolupráce s francouzskou střední školou Lycée
Général et Technologique Julien Wittmer. Škola se nachází v Charolles v partnerském regionu
Burgundsko. Žáci 2. ZT se společně se studenty partnerské školy aktivně zapojili
do E-Tvinningového projektu „Dental Health in Czech Republic and France“. V rámci projektu
si žáci vyměnili informace o školách, regionu a odborné výuce. Ve spolupráci budeme
pokračovat i v následujícím školním roce.
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V „Ukliďme Česko“ jsme obhájili prvenství
Dne 23. listopadu 2017 proběhlo slavnostní zakončení sezóny akce „Ukliďme svět 2017“
a odtajnění konečných výsledků. Sešli se nejvýznamnější podporovatelé celé akce. Mezi
přítomnými byl i ministr životního prostředí Richard Brabec. Naše škola ve své kategorii již
podruhé zvítězila.
Odměnou za vítězství byl dar 5.000,-- Kč, za který si žáci – účastníci akce užili exkurzi v Muzeu
smyslů v Praze. Prožili jedinečné dobrodružství, vyzkoušeli svět optických iluzí a otestovali
své smysly.

Muzeum of Senses za vítězství v „Ukliďme Česko“
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Získali jsme titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“
Naše škola zaznamenala obrovský úspěch v oblasti environmentálního vzdělávání, které
v sobě zahrnuje vzdělávání v oblasti životního prostředí, výchovy ke zdravému životnímu stylu
a výchovu k sociálnímu cítění.
Environmentální vzdělávání prolíná všemi předměty, učitelé a žáci se účastní mnoha projektů,
besed a exkurzí v ČR i zahraničí. Za všechny aktivity a díky skvělé práci koordinátorky
environmentální výchovy škola získala titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ na léta
2018-2020. Titul uděluje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s českou komisí pro
UNESCO.
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Přírodovědná exkurze „Za vůní Švýcarska“
Ve dnech 22.-25. října 2017 navštívili žáci naší školy Švýcarsko. Přírodovědná exkurze začala
v Lucernu, kde si prohlédli Kapličkový most – nejstarší dřevěný most v Evropě, Jezuitský
kostel, Lví památník a hradby. Odpoledne je čekala vyjížďka na Stanserhorn historickou
zubačkou a lanovkou, nejprve obdivovali podzimně vybarvenou švýcarskou krajinu, ve vyšších
polohách je však Bernské Alpy překvapily pořádnou sněhovou nadílkou. Ve večerních
hodinách se ubytovali v Interlagenu a prohlédli si město i přilehlé jezero. Druhý den prošli
kaňonem azurově modré řeky Aare a navštívili městečko Meiringen, podnikli výšlap
k vodopádu Reichenbach. Tady se před nimi rozprostřely nádherné výhledy na vrcholky Alp.
Jen neradi opouštěli malebnou krajinu.
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Simulovaný soudní proces
V úterý 28. listopadu 2017 žáci čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve cvičné soudní síni sehráli simulovaný
soudní proces. Hlavnímu líčení předcházela důkladná příprava. Když vešli do cvičné soudní
síně, oblékli skutečné taláry soudců, státních zástupců a obhájců a usedli na jejich místa, vžili
se do svých rolí. Státní zástupce hájil práva poškozených a obhájci shromažďovali polehčující
okolnosti. Po vynesení rozsudku proběhlo krátké hodnocení a diskuze o průběhu řízení.
Den na právnické fakultě byl pro všechny nejen zábavný, ale i velmi poučný. Před odchodem
ještě žáci získali informace o tom, jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky a z galerie se
podívali na přednášku ústavního práva.
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Ústecký DENT 2018
Ve dnech 16. a 17. ledna 2018 se vybraní žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Asistent zubního
technika zúčastnili druhého ročníku mezistátní soutěže v modelovacích technikách „Ústecký
dent“ na VOŠ a SZŠ v Ústí nad Labem.
Po slavnostním zahájení čekala žáky kresba okluzní plochy moláru a poté následovala vosková
modelace dolního premoláru a moláru.
Při vyhlašování výsledků soutěže se prezidentka Komory zubních techniků paní Bc. Alexandra
Seidlová vyjádřila, že každý zúčastněný žák podal obdivuhodný výkon, se kterým by obstál
v praxi. I když se naši žáci neumístili, byli velice vděčni za příležitost a zkušenost, kterou jim
tato soutěž přinesla.
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Ukliďme Česko
V úterý 10. dubna 2018 jsme se již tradičně zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. Celkem 54 žáků
a 4 učitelé odstranili černou skládku na Kavčáku. Žáci sebrali 9,6 tun odpadu (166 kg na osobu),
odvoz odpadu zajistily Technické služby Benešov. Závěrečný pohled na čistý prostor stál za to.
Foto: pohled před a po úklidu
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Úspěch v projektu Enersol
Žáci a žákyně převážně druhých ročníků opět velmi úspěšně a v hojném počtu reprezentovali
naši školu na krajské i celostání konferenci projektu „Enersol“ - projektu energetických
úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice.
V hlavní kategorii krajské soutěže zvítězila naše studentka a ona i další 4 studenti postoupili
do celostátního kola v Plzni, které proběhlo ve dnech 22.-23. března 2018. Žáci se velmi
zodpovědně zhostili přípravy na vědomostní test a ve velké konkurenci vybojovali třetí místo
pro Středočeský kraj.
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PROJEKTOVÝ DEN „DEN ZDRAVÍ“
Dne 22. března 2018 se již tradičně na naší škole uskutečnil XIII. ročník Dne zdraví. Jedná se
o celodenní program připravený pro všechny žáky školy. Projektový den naplňuje požadavky
výchovy ke zdraví a environmentální výchovy.
V tento den neprobíhá běžná výuka, žáci se účastní připravených programů. Tým lektorů tvoří
odbornice na bytovou kulturu, cvičitelky, kosmetička, dentální hygienistka, vedoucí provozu
ČOV Benešov, absolventi školy, zástupci SZÚ Praha, SZÚ Plzeň, CHKO Blaník, Nemocnice
Rudolfa a Stefanie a členky sdružení BENKON.
Základním smyslem akce je podtrhnout význam zdravého přístupu k životu.
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Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně
Žáci druhých ročníků zdravotnických oborů se zúčastnili výstavy v Národním technickému
muzeu „Člověk v náhradách“, která představila vývoj protetiky do současnosti, vysvětlovala
problematiku náhrad částí lidského těla a zabývala se novými poznatky.
Žáci aktivně vyhledávali informace a pomocí připravých pracovních listů ve škole prezentovali
spolužákům výsledky práce.

38

Na skok do Anglie
Od 4. do 9. května si žáci naší školy užívali exkurzi do Anglie, současně poznávali památky
a trénovali svou angličtinu při pobytu v rodinách.
Přeplavili se z Calais do Doveru trajektem a navštívili Londýn. Prohlídka začala v parku
Greenwich u známé hvězdárny a nultého poledníku s výhledem na město. Lodí se přeplavili
k Tower Bridge a prohlédli si Tover. Prošli si City, prohlédli Katedrálu sv. Pavla. V neděli
přijeli na Královský hrad Windsor a poté do univerzitního města Cambridge. V pondělí jsme
vyrazili na procházku po útesech Blacky Head a prohlédli si přímořský Brighton.
Poslední den strávili opět v Londýně, navštívili Natural History Museum, prošli okolí
Buckinghamského paláce, došli na Trafalgar Square a Piccadilly Circus. Z North Greenvisch
vyrazili na cestu domů. Počasí jim celou dobu přálo.
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Přes bariéry s policií
25. května 2018 se žáci 1. – 3. ročníků naší školy zúčastnili sportovně charitativní akce
„Přes bariéry s policií“. Žáci si prohlédli policejní techniku, mohli se posadit do policejního
auta a na motorku. K vidění byla moderní policejní technika i dynamické ukázky z činnosti
policie.
Součástí akce byly fyzické testy, které musí absolovovat budoucí polistické. Někteří žáci
si sami vyzkoušeli jejich náročnost. Účastí na testech tělesné způsobilosti potřebné pro přijetí
k Polici ČR žáci podpořili osobu s handicapem - generální partner celé akce za účastníky testu
zaplatil startovné a tím finančně přispěl na pořízení speciálního chodítka pro nevidovou Emu
z Benešova.
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Slavnostní vyřazení absolventů
Slavnostní vyřazení maturantů proběhlo 4. června 2018 v divadelním sále Na Poště. Žáci
nižších ročníků připravili krátké kulturní vystoupení. Úspěšní absolventi obdrželi svá maturitní
vysvědčení a certifikáty Europass.
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Exkurze a aktivity v rámci výuky předmětu Sociální činnost 2017/2018
Žáci oboru sociální činnost se zúčastnili řady exkurzí. Navštívili Dům s pečovatelskou službou
a Středisko hygieny v Benešově, Domov seniorů, azylový dům a noclehárnu v Benešově,
Dětský domov se školou Sedlec-Prčice, Domov Iváň v Ratajích nad Sázavou, Centrum
sociálních služeb Tloskov, Terapeutickou komunitu v Mníšku pod Brdy, Centrum podpůrné
péče Lékořice v Thomyerově nemocnici v Praze a Mateřskou školu Vorlina ve Vlašimi
(třídu Montessori).
K nejzajímavějším exkurzím patřila návštěva mateřské školy Vorlina ve Vlašimi. Žákyně zaujaly
zejména Montessori pomůcky.

Exkurze 3.a 4. ročníku do Terapeutické komunity
v Mníšku pod Brdy

Z návštěvy Domova seniorů v Benešově
– aktivizační činnosti
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Zapojení školy do progamů a projektů

Název a stručná
charakteristika

Schválená finanční
podpora

Průběh
realizace

Zhodnocení
přínosu a
výsledky

MŠMT

Šablony pro SŠ
a VOŠ I

362.207,--

1. rok
realizace

neukončen

Fulbrightova
komise

Asistent ve
výuce angl.

zdarma
(pro školu)

realizace
ukončena

jednoznačně
pozitivní

zatím není

navázání
spolupráce
s fr. školou

Vyhlašovatel
programu

DZS

E-Twinning

neukončen

16. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve spolupráci s Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.,
jsme uspořádali v rámci doplňkové činnosti kvalifikační kurz
„Sanitář“ (akreditace Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR
9388/2017-6/ONP). Kurzu se zúčastnilo 16 zájemců z řad veřejnosti.
Všichni úspěšně kurz zakončili závěrečnou zkouškou, při které
prokázali teoretické znalosti a praktické dovednosti z ošetřovatelské
péče.

Počet

Kvalifikační kurz

Sanitář
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kurzů

účastníků

absolventů

1

16

16

17. Výchovné a kariérové poradenství
Školské poradenské zařízení:
- výchovný poradce (výchovné a kariérové poradenství)
- metodik prevence SPJ (prevence SPJ)
- speciální pedagog
a) činnosti výchovného poradce
I. pololetí
1. Byl vypracován plán činností výchovného poradce na školní rok 2017/2018.
2. Byl vypracován seznam žáků vyžadujících zvláštní přístup dle vyhlášky č. 27/2016
(vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) –
PLPP (plán pedagogické podpory), IVP (individuální vzdělávací plán) apod. Všichni
vyučující byli o všech těchto žácích informováni a byli seznámeni s postupy
doporučenými PPP a SPC. Všichni vyučující byli rovněž informováni o cizincích
a žácích se sociálním znevýhodněním. Mimořádně nadaní žáci v letošním školním roce
nebyli evidováni.
3. Žáci s výukovými problémy byli průběžně sledováni ve spolupráci s třídními učiteli
během 1. pololetí.
4. V listopadu proběhla porada a setkání výchovných poradců v PPP. Tematicky byla
zaměřena na změny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., problematiku přijímacího řízení
do 1. ročníků a k novinkám, které se týkají podpůrných opatření u integrovaných žáků.
5. Na nástěnce výchovného poradce byl zveřejněn a aktualizován seznam kontaktních míst
a telefonních linek poskytujících krizovou intervenci v tíživých životních situacích
(Linka bezpečí, DONA, Bílý kruh bezpečí, Linka vzkaz domů,
Magdalena, o. p. s. Benešov, ROSA, atd.), zveřejněny byly rovněž konzultační hodiny
výchovného poradce a metodika prevence.
6. Ve dnech 5. 9. 2017 - 8. 9. 2017 proběhly formou zážitkové pedagogiky jednodenní
adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků. Každá třída absolvovala svůj soubor aktivit, které
přispěly ke vzájemnému seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním
učitelem.
7. V měsíci září opět zahájil činnost žákovský parlament, jeho činnost koordinuje a vede
ředitelka školy.
8. Během 1. pololetí byly poskytnuty žákům 3 individuální konzultace (z toho 2x proběhlo
zároveň jednání s rodiči).
9. Výborem Spolku rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov byl odsouhlasen stipendijní řád,
který byl schválen přítomnými rodiči na listopadové plenární schůzi, s platností
k 1. pololetí (za 1. pololetí bylo vyplaceno 15 žákům školy prospěchové stipendium).
10. Probíhala spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, vedením školy, PPP
Benešov, MÚ Benešov (OSPOD – konzultace + žádost o šetření v rodině žáka),
Magdalenou, o. s. a ÚP Benešov.
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11. Byla aktualizována zvláštní nástěnka „Kam po maturitě“ zaměřená z jedné části na
volbu povolání a poskytování informací studentům 3. a 4. ročníků o možnostech dalšího
studia. Dále zde byly průběžně zveřejňovány informace o přípravných kurzech na VŠ,
o přijímacích řízení, tématické listy o výběru VŠ (např. Jak vybrat VŠ, úspěšnost přijetí
na jednotlivé vysoké školy, časový harmonogram národních srovnávacích zkoušek
atp.). V části druhé byly aktuálně vyvěšovány tematické listy s důležitými informacemi
o možnostech na trhu práce (internetové stránky a adresy pro uchazeče o zaměstnání,
nabídka zaměstnání od jednotlivých subjektů, pravidla pro psaní životopisu
a motivačního dopisu atd.).
12. V měsíci lednu žáci 4. ročníků navštívili veletrh VŠ a VOŠ v Praze – Gaudeamus.
13. Byly poskytovány informace o studiu na VŠ a VOŠ (např. Učitelské noviny – seznam
vysokých škol, Atlas škol - VOŠ, časopis Kam po maturitě, atd.). V rámci kariérového
poradenství využilo 29 žáků 4. ročníků konzultací a profesionálního testování (použit
byl: Schuhfriedův vídeňský dotazník zájmů – R a zájmový dotazník k volbě budoucího
povolání (TWI).
II. pololetí
1. Během 2. pololetí proběhlo 1x řešení výchovných problémů ve třídě a 3x konzultace
s rodiči.
2. Žáci s výukovými problémy byli průběžně sledováni ve spolupráci s třídními učiteli
během 2. pololetí. Průběžně byl také doplňován seznam žáků se zvláštním přístupem.
3. V měsících únor – květen byly poskytovány informace o studiu na VŠ a VOŠ. Zároveň
byly potvrzovány přihlášky na VŠ a VOŠ, přehled již není přikládán, vzhledem k tomu,
že většina žáků školy se hlásí k dalšímu studiu (důvodem jsou požadavky
zaměstnavatelů na vyšší než středoškolské vzdělání s maturitou).
Poznámka: Asistenti zubního technika se převážně hlásí ke studiu diplomovaného
zubního technika nebo dentálního hygienisty, žáci oboru zdravotnický asistent se
nejčastěji hlásí ke studiu oboru diplomovaná všeobecná sestra, event. ošetřovatelství,
žáci oboru sociální činnost se nejčastěji hlásí ke studiu sociální pedagogika, předškolní
a mimoškolní pedagogika, event. sociální práce a žáci oboru veřejnosprávní činnost
chtějí dál pokračovat ve studiu veřejné správy.
4. Na nástěnce „Kam po maturitě“ byly zveřejňovány aktuální informace o možnostech
studia na VŠ a VOŠ, dále zde byly průběžně aktualizovány tématické listy, týkající se
dalšího vzdělávání a přípravy na maturitní zkoušku. V části zaměřené na trh práce byly
průběžně vyvěšovány inzeráty informující o nabídkách práce regionálních
zaměstnavatelů.
5. Pokračovaly aktivity školní primární prevence:
a. v předmětech PED, SPE, PSY, ZDN (1.,2.,3.ročníky) žáci samostatně zpracovávali
tematické bloky zaměřené na tato témata: týrání dětí, domácí násilí, kouření
a odvykání kouření, prevence šikany, prostituce a promiskuita, AIDS a HIV,
drogová problematika a alkoholismus, jídelní poruchy, workoholismus
a gamblerství, kriminalita dětí a mládeže atp.
b. proběhla exkurze do protidrogové komunity v Mníšku pod Brdy.
c. program prevence rizikového chování a prevence soc.patol.jevů zajišťoval metodik
prevence SOŠ a SZŠ Benešov (závěrečné hodnocení – viz metodik prevence
hodnocení Minimálního preventivního programu).
6. V červnu byl ve spolupráci s metodikem prevence a agenturou COP (Centrum
Outdoorových programů) organizačně připraven adaptační program, který bude
realizován na začátku září pro žáky všech prvních ročníků v LDT Vrábov. Na nulté
třídní schůzce rodičů budoucích 1. ročníků byli rodiče seznámeni s organizací
a zajištěním adaptačního kurzu.
45

7. Během celého školního roku měli žáci možnost využívat konzultačních hodin.
Preferovali individuální rozhovory dle aktuálních potřeb s výchovným poradcem nebo
metodikem prevence. Často byly vznášeny konkrétní dotazy přímo v některých
vyučovacích hodinách. Využívána byla rovněž schránka důvěry na webových stránkách
školy, kterou spravuje školní metodik prevence.
8. Byl zaznamenán pokles výchovných problémů řešených v rámci výchovné komise,
včetně zápisů z těchto jednání. Výchovné problémy se týkaly především zhoršené
kvality vztahů mezi žáky ve třídě a projevy nevhodné komunikace, event. neadekvátní
reakce na stresovou situaci (např. u zdrav. asistentů během praxe).
9. Za 2. pololetí bude vyplaceno 6 žákům školy prospěchové stipendium.
10. Součástí přijímacího řízení uchazečů o naše studijní obory byl i motivační dotazník.
Vyhodnocení dotazníku z přijímacího řízení je shrnuto v příloze.
11. V příštím školním roce bude opět kladen důraz na problematiku kariérového
poradenství, zejména na vhodný výběr VŠ a VOŠ, s ohledem na zájem žáků, na jejich
schopnosti a dosahované studijní výsledky. Zvýšená pozornost bude věnována adaptaci
nových žáků 1. ročníků a sociálním vztahům v jednotlivých třídách se zaměřením
na prevenci výchovných problémů a mezilidských vztahů.
12. Během měsíce září třídní učitelé poskytnou informace o aktuální úspěšnosti přijetí
letošních absolventů na VOŠ, VŠ a o jejich pracovním zařazení.

b) akce metodika SPJ











Adaptační kurz „Seznamte se“
Kurzu se účastnily všechny první ročníky s třídními učiteli. Kurz pomocí nejrůznějších
aktivit přispíval k rychlejšímu seznámení se nových studentů mezi sebou a seznámení
žáků s jejich třídními učiteli, podněcuje spolupráci, podporuje navázání kladných
vztahů a předchází rozvoji sociálně nežádoucích jevů.
Web seminář k problematice HIV a nemoci AIDS
Interaktivní edukační program „Nehodou to začíná“
Programu se účastnily 1. – 3. ročníky. Program byl určen pro budoucí a začínající
řidiče motorových vozidel, kladl důraz na slušné chování a odpovědnost při řízení
motorových vozidel, dodržování pravidel silničního provozu, seznámení se s riziky
v případě pochybení a s riziky užívání návykových látek. Žáci si vyzkoušeli základy
poskytování 1.pomoci
Den zdraví
Cílem projektového dne je upevnění návyků zdravého životního stylu, programu se
zúčastnily všechny ročníky.
Jeden svět na školách
Filmová projekce dokumentárních filmů, která otevírá témata lidských práv a témata
sociálního charakteru. Akce se zúčastniliy všechny ročníky.
Peer program
V průběhu školního roku byl třikrát zajištěn vrstevnický preventivní program pro žáky
základních škol(ZŠ Bystřice, ZŠ Načeradec) pod vedením studentek oboru
zdravotnický asistent.
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18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
(příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20.)
VZP - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátců pojistného – 26. 2. 2018
Předmět kontroly:
-

dodržování oznamovací povinnosti
stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
dodržování termínů splatnosti pojistného
dodržování ostatních povinností pojistného
zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech

Výsledek kontroly:
Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
ve znění pozdějších předpisů a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech VZP ČR,
které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány na VZP ČR.
Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného jsou
v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena namátkově u jednotlivých kategorií
pracovníků a v různých obdobích.
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19. Další činnost školy
Žákovský parlament
Během měsíce září si žáci školy zvolili své zástupce do žákovského parlamentu.
Setkání žákovského parlamentu s ředitelkou školy probíhala dle plánu na konci každého
čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že škola patří počtem žáků mezi menší školy, probíhá komunikace
mezi žáky a učiteli (i mezi žáky a vedením školy) často přímo, bez nutnosti svolávat schůze
žákovského parlamentu.
Žákovský parlament řešil nejčastěji problémy, týkající se běžného chodu školy.
Spolupráce školy se Spolkem rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov
Členská schůze Spolku rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov se uskutečnila 23. 11. 2017.
Rodiče byli seznámeni se základními dokumenty školy a s výroční zprávou o činnosti školy.
Po celý školní rok aktivně pracoval Výbor spolku, sešel se celkem šestkrát.
Schůze výboru se konaly dle časového plánu práce na školní rok 2017/18. Výbor aktuálně řešil
problémy v oblasti školní 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. Podle
stipendijního řádu ze svého rozpočtu vyplatil žákům s výborným prospěchem odměny za první
i druhé pololetí.

12. 10. 2017

Příprava členské schůze spolku

23. 11. 2017

Členská schůze spolku, třídní schůzky,
hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí,
příprava maturitního plesu

Schůze výboru:
30. 1. 2018

Schválení stipendií, hodnocení maturitního plesu

20. 3. 2018

Vyúčtování maturitního plesu

19. 4. 2018

Hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí,
třídní schůzky

21. 6. 2018

Výsledky maturitních zkoušek,
hodnocení školního roku,
schválení stipendií
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Zpráva o činnosti školské rady
Školská rada pracovala v šestičlenném složení.
Složení nově zvolené školské rady:
Jaroslav Duras
Ing. Petra Sobotovičová
Mgr. Věra Kolínová
Josef Vyhnálek

- zástupce zřizovatele, předseda školské rady do 27. 3. 2018
- zástupce pedagogických pracovníků
- zástupce pedagogických pracovníků
- zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Mgr. Hana Haubertová
Ing. Jiří Švadlena

- zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
- zástupce zřizovatele

Mgr. Lukáš Seidl

- zástupce zřizovatele od 27. 3. 2018

Ve školním roce 2017/2018 se konala 3 jednání (dle Jednacího řádu ŠR) s tímto programem:

24. 10. 2017

Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2016/2017
Informace o přípravě školního akčního plánu

20. 3. 2018

Seznámení se zprávou o hospodaření školy za rok 2017
Projednání návrhu rozpočtu školy a finančního plánu na rok 2018
Projednání školního akčního plánu
Seznámení se se závěry provedeného bezpečnostního auditu
Projednání záměru zapsat nový obor Ošetřovatel

31. 8. 2018

Projednání a schválení změn v ŠVP
Projednání a schválení změn školního řádu
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20. Ekonomická část VZ o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy:
Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč

k 31. 12. 2017
Činnost
Hlavní
Doplňková

za I.pol. 2018 (k 30. 6.)
Činnost
Hlavní
Doplňková

1.

Náklady celkem

18 019

120

9 177

-

2.

Výnosy celkem

18 039

120

9 385

-

Příspěvky a dotace na provoz (úč. 672)

17 989

-

9 374

-

ostatní výnosy

50

-

11

-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním

20

0

208

-

z
toho
3.

II. Přijaté příspěvky a dotace:
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
1.
2.
3.

Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem
(INV)Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně
vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV)-zubní laboratoře
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu
přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) 8
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho

z
toho

4.

k 31. 12. 2017
15 961
15 248

mzdové výdaje (bez nemocenské)

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

11 077
713

33 073 – navýšení platů nepedagogických pracovníků

55

33 166 - soutěže

34

33 034 – podzimní maturity

100

33 052 – zvýšení platů – pracovníků v RgŠ

307

33 063 - šablony

217

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

2 196

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

1 743

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

453

004 – podpora učňovského školství

278

z
toho
z toho

007 – nájemné tělocvičny

85

001 – sportovní soutěže

90

5.

Z ostatních kapitol kraje – mimo kap. 05 (040)-vybavení zub. laboratoří

6.

jiných zdrojů (Město Benešov)

61

Komentář:
V roce 2017 škola provozovala výchovně vzdělávací činnost a doplňkovou činnost. Výchovně
vzdělávací činnost provozovala prostřednictvím přijatých dotací od zřizovatele a snažila se o jejich
maximální úsporu. Ve II. pololetí 2017 v rámci doplňkové činnosti provozovala akreditovaný
kvalifikační kurz „SANITÁŘ“. Náklady s provozem kurzu spojené škola plně pokryla příspěvkem
od účastníků kurzu příp., od Úřadu práce Benešov a Nemocnice R+S Benešov, které příspěvky
účasníkům kurzu dotovali.
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21. Závěr
Základní výchovně vzdělávací cíle jsme splnili. Výuku zajišťoval stabilizovaný pedagogický
sbor se zájmem o další vzdělávání. Systematickým pedagogickým působením se nám daří
posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti žáků a profesní etiku budoucích pracovníků
zdravotnických a sociálních zařízení a zaměstnanců veřejné správy a samosprávy.
Žáky jsme se snažili stimulovat k lepším výsledkům. Ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel
SOŠ a SZŠ Benešov jsme výborné žáky odměňovali v rámci stipendijního řádu. Pozitivním
výsledkem našeho úsilí bylo přijetí většiny našich absolventů k dalšímu vzdělávání na vyšších
odborných a vysokých školách nebo bezproblémový nástup do zaměstnání v oboru.
Žáci se v průběhu vzdělávacího období úspěšně zapojili do řady znalostních a sportovních
soutěží, podíleli se na výchovně vzdělávacích akcích pro žáky základních škol i dospělé. Škola
se dobře prezentovala na veřejnosti.
Přestože výroční zpráva nemůže zachytit všechny události roku, věřím, že dobře poslouží
k připomenutí toho nejdůležitějšího.

Datum zpracování: 1. 10. 2018
Datum projednání a schválení školskou radou: 12. 10. 2018
Datum projednání v pedagogické radě: 15. 10. 2018

V Benešově dne 1. 10. 2018

Mgr.
Regina
Komárková

Digitálně podepsal Mgr. Regina
Komárková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61664715,
o=Střední odborná škola a Střední
zdravotnická škola Benešov,
příspěvková organizace [IČ 61664715],
ou=2, cn=Mgr. Regina Komárková,
sn=Komárková, givenName=Regina,
serialNumber=P587833
Datum: 2018.10.15 12:02:07 +02'00'

Mgr. Regina Komárková
ředitelka

Příloha
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
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Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov,
příspěvková organizace
Černoleská 1997, 256 01 Benešov
tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121
e-mail: kancelar@sosbn.cz

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., za rok 2017
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000
ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy
při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Střední odborná škola
Benešov (dále jen SOŠ) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti
v oblasti poskytování informací.
* § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace:

0

* § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

1

* § 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

0

* § 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

0

Zveřejňování informací o činnosti školy bylo prováděno zejména prostřednictvím webové
stránky školy (http://www.sosbn.cz), dále pak prostřednictvím letáků (Přehlídka středních
škol).
Kromě výše uvedeného škola bezprostředně zodpovídá množství telefonních, písemných
a e-mailových dotazů, na které se informační povinnost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
nevztahuje.
Benešov, 22. 1. 2018

Mgr.
Regina
Komárková

Digitálně podepsal Mgr. Regina
Komárková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61664715,
o=Střední odborná škola a Střední
zdravotnická škola Benešov, příspěvková
organizace [IČ 61664715], ou=2, cn=Mgr.
Regina Komárková, sn=Komárková,
givenName=Regina,
serialNumber=P587833
Datum: 2018.10.15 12:03:46 +02'00'

Mgr. Regina Komárková
ředitelka
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