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Poděkování 

 

 

Děkujeme touto cestou pedagogickému sboru, rodičům a žákům za práci, kterou vykonali                   

ve školním roce 2018/2019 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:  Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov,         

příspěvková organizace 

Zřizovatel:  Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11 

Adresa:  256 01 Benešov, Černoleská 1997 

IČO:   61664715 

IZO:   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: 

Mgr. Lukáš Seidl      - zástupce zřizovatele  

Bc. Hana Babková      - zástupce zřizovatele  

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  

Mgr. Martina Pacovská  - zástupce pedagogických pracovníků  

pí Martina Bartůšková    - zástupce rodičů a žáků  

pí Iveta Marešová           - zástupce rodičů a žáků 

 

    
 

Datum posledního zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné 

změny za školní rok: 

 

Rozhodnutí MŠMT č. j. MSMT – 30909/2018-4 z 14. 12. 2018 s účinností od 1.9.2019 

 

 

 

Výroční zpráva  č. j. 1525/2019/SOCBN 

 

mailto:sosbn@sosbn.cz
mailto:kancelar@sosbn.cz
mailto:komarkova@sosbn.cz
mailto:stepankova@sosbn.cz
mailto:akvytejcek@gmail.com
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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 (1. 9. 2015) – 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     kód  68-43-M/01  

Sociální činnost      kód  75-41-M/01 

Zdravotnický asistent     kód  53-41-M/01 

Asistent zubního technika    kód  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 kurzy 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. 2017 

3. ročník - platnost od 1. 9. 2016 

4. ročník - platnost od 1. 9. 2015 

 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 

ŠVP Asistent zubního technika 

1. ročník - platnost od 1. 9. 2017 

2. ročník - platnost od 1. 9. 2017 

3. ročník - platnost od 1. 9. 2016 

4. ročník - platnost od 1. 9. 2015 

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 

1. ročník - platnost od 1. 9. 2018 

2. ročník - platnost od 1. 9. 2017 

3. ročník - platnost od 1. 9. 2016 

4. ročník - platnost od 1. 9. 2015 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 

ŠVP Sociální činnost 

1. ročník - platnost od 1. 9. 2017 

2. ročník - platnost od 1. 9. 2017 

3. ročník - platnost od 1. 9. 2016 

4. ročník - platnost od 1. 9. 2015 

 

 

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. 2018 

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 škola 
370 271 271                                                                                                                                                                                                                                                                                    27, 7 9,78 

 

Počet žáků ubytovaných v DM:  26 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. 2018)                                                               
 

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 55 2,70 21 

75-41-M/01   Sociální činnost 52 2,30 23 

53-41-M/01   Zdravotnický asistent 85 4 22 

53-44-M/03   Asistent zubního technika 79 4 20 

Celkem  271 13 21 

 

Počet žáků dojíždějících do školy z jiných krajů: 22 -  (všichni DFV)  

Hlavní město Praha – 3, Jihočeský kraj - 8, Kraj Vysočina – 9, Liberecký kraj - 2 

 

Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2018/2019:    

- ukončení studia na vlastní žádost        -  4 žáci  

- přerušení studia                   -  4 žáci 

- ukončení studia - přestup           -  5 žáků 

- přijetí ke studiu - přestup                                -  4 žáci 

- přijetí ke studiu - přijetí do vyššího ročníku    -  1 žák 

- přijetí ke studiu - přijetí k opakování ročníku   -  12 žáků 

- nástup po přerušení studia         -  1 žák  

 

Cizí státní příslušníci - EU a ostatní:     - 4 žáci 
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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           13. 5. – 31. 5. 2019 

  III. ročník  7. 1. – 25. 1. 2019  

  IV. ročník           10. 9. – 21. 9. 2018 

 

Sociální činnost 

- souvislá praxe v rozsahu 4 týdny a průběžná praxe v rozsahu 1 den v týdnu  

  II. ročník  nebyl II. ročník 

  III. ročník  14. 1. – 25. 1. 2019  

  IV. ročník  1 den v týdnu – průběžná praxe 

 

Zdravotnický asistent 

- celkový rozsah 4 týdny 

  III. ročník  27. 5. - 21. 6. 2019  

 

Asistent zubního technika 

- celkový rozsah 4 týdny 

  III. ročník  27. 5. - 21. 6. 2019  

 

 

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. 2018 

Druh postižení 
Počet žáků/studentů  

 SŠ  VOŠ 

Mentální postižení 0 --- 

Sluchové postižení 0 --- 

Zrakové postižení 0 --- 

Vady řeči 0 --- 

Tělesné postižení 0 --- 

Souběžné postižení více vadami 1 --- 

Vývojové poruchy učení a chování 22 --- 

Autismus 0 --- 

 

 

Počet nadaných žáků 2018/19 Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem  

0 5 

 

 

Ve školním roce 2018/19 se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu celkem                       

5 žáků, z toho 3 dívky.  

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání studentů mimořádně 

nadaných se uskutečňuje v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 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. 
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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 2018/2019 

 

1. Jednotná zkouška …………………………………………………   maximálně 100 bodů 

Český jazyk a literatura …………………………….…………………….. maximálně 50 bodů 

Matematika …………………………………………………………….…. maximálně 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 2019/2020                                         

    - podle oborů vzdělání 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla vyhlášena 2 kola přijímacího řízení 

 
 

Kód a název oboru 

1. kolo 

– počet 

Další kola 

– počet 

Odvolání 

– počet 

Stav 

žáků 

1.roč. 

k 

 1.9.2019 

Počet 

tříd 

přihl. přij. přihl. přij. podaných 
kladně 

vyříz. 

Obory vzdělání poskytující - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost 42 30    0 0 6 6 26 1 

75-41-M/01 – Sociální činnost 44 30 0 0 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              22 1 

53-41-M/03 –  Praktická sestra 47 47 1 1 0 0 25 1 

53-44-M/03 – Asistent zubního technika 38 30 2 0 3 3 23 1 

Celkem 171 137 3 1 13 13 96 4 

 
K 1. 9. 2018 bylo z jiných krajů přijato celkem: 11 žáků – DFV   

K 1. 9. 2019 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. 2019 
 

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    265 

Prospěli s vyznamenáním 6 

Prospěli 224 

Neprospěli a neklasifikováni 35 

- z toho opakující ročník 3 

Průměrný prospěch žáků 2,54 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 65,3/0,2 
 

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 neprospěli/neklasifikováni Žáci, kteří u zkoušek 

celkem konali 

oprav. zk. 

konali zk. 

v náhr. term. 

zkoušku 

nekonali 
prospěli neprospěli 

Veřejnosprávní činnost 7 5 0 2 3 2 

Sociální činnost 11 4 3 5 3 3 

Zdravotnický asistent 10 4 4 3 6 1 

Asistent zubního technika 7 5 0 2 3 2 

 
II. Výsledky maturitních zkoušek (absolutorií, závěrečných zkoušek)  
 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky 

celkem 

Prospěli              

s 

vyznamenáním  

Prospěli po termínu Celkem 

I. II. prospěli neprospěli 

68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost 7 1 5 0 6 1* 

75-41-M/01  Sociální činnost 10 2 6 0 8 2 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 20 3 8 4 15 5 

53-44-M/03 Asistent zubního technika 16 1 10 5 16 0 

Celkem 53 7 29 9 45 8* 

* 1 žák ze zdravotních důvodů zatím nedokončil 
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8. Hodnocení chování žáků 

 

Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2019)   

 

Druh/typ školy 
Hodnocení chování 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

střední odborná škola 263 1 1 

 

 

 

V průběhu školního roku 2018/19 nebyl žádný žák vyloučen ze studia a byly uděleny 

tyto pochvaly a uložena tato výchovná opatření     

 

Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 
Podmínečné 

vyloučení 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

31 18 2 0 142 11 
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9. Absolventi a jejich další uplatnění 

 

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 

STŘEDNÍ  

ODBORNÁ

ŠKOLA 

53 15 35 2 10* 

 

      *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. 2019): 
 

Kód a název oboru 

Počet absolventů 

– škol. rok 

2017/2018 

Z nich počet 

nezaměstnaných            

- duben 2019 

68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost 16 0 

75-41-M/01 - Sociální činnost 13 0 

53-41-M/01 - Zdravotnický asistent 6 0 

53-44-M/03 – Asistent zubního technika 18 0 

Celkem 53 0 
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11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole 

I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2018):  

Jazyk 
Počet žáků 

/studentů 

Počet 

skupin 

Počty žáků/studentů ve skupině 

minimálně maximálně průměr 

Anglický jazyk 270* 16 19 23 17 

Německý jazyk 35 4 7 12 9 

Ruský jazyk 20 2 17 13 10 

  *Jeden žák má cizí jazyk uznaný z předchozího studia. 

 

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2018): 

Jazyk 

Počet 

učitelů 

celkem 

Kvalifikace vyučujících 
Rodilí 

mluvčí odborná částečná žádná 

Anglický jazyk 4 3 1 0 0 

Německý jazyk 2 2 0 0 0 

Ruský jazyk 2 2 0 0 0 

 

Komentář: 
   

1. Výuka jazyků byla i ve školním roce 2018/19 jednou z priorit školy 

2. I v tomto školním roce jsme uspořádali okresní kolo konverzační soutěže v AJ. 

3. Žáci prvních a druhých ročníků se zapojili do spolupráce s francouzskou střední školou 

Lycée Général et Technologique Julien Wittmer formou E-Twinningového projektu. 

V červnu se škola stala v rámci projektu Erasmus+ přijímající organizací                                    

tří francouzských studentek, pro které zajistila stáž. 

4.   Škola uspěla se svým projektem Mobility Erasmus+ a v příštích dvou letech bude moci     

  opět vyslat své studenty na odborné stáže do Anglie. 
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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 2016, který slouží jako souborový 

server, aplikační server, řadič domény a server DNS a DHCP. 

Pro elektronickou poštu škola využívá poštovní server Exchange 2016. Školní e-mailové 

schránky ve tvaru prijmeni@sosbn.cz mají učitelé, kteří o ně mají zájem a používají je. 

Počítač mají všichni učitelé, kteří o něj mají zájem. 

Počítačová síť LAN 10/100/1000 Mbps je zavedena do všech učeben a kabinetů. 

Přípojné body a počty PC:  

 

* Během září 2018 proběhla výměna 10 žákovských PC za zcela nové – vše zařizuje firma Svět IT. Dalších 11 PC se plánuje vyměnit v další etapě. 

Učebna/ 

Kabinet 

Počet 

přípojných 

bodů 

Počet PC Tiskárny Projektory 
Interaktivní 

tabule 

Plánovaná 

výměna 

PC 

U1 1 1  1  NE 

U2 1 1  1  NE 

U3 2 1   1   

U4 21 21 1 1  ANO* 

U5 2 1  1  NE 

U6/1 2 1    Ano 

U6/2 2 1  1  NE 

U7 19 17 1 1  NE 

U8 1 1  1  NE 

U9 1 1  1  NE 

U10 1 1 NB  1  NE 

U11 1 1  1  NE 

U12 1 1    NE 

U13 1 1  1  NE 

U14 1 1  1 1 NE 

S1 1     ANO 

OSE 2 1 1 NB  1  ANO 

Laboratoř 1 2  1  NE 

Ředitelna 1   1 NB 1   NE 

Kancelář 3 2 + 1 NB 2   NE 

Kabinet ICT 7 
3 + 3 NB           

+ DDT 
1 + DDT 

  
NE 

Zástupce 2 2 + 1 NB 2   NE 

Kabinet velký       

vpravo 
6 4 + 1 NB 1   NE 

Kabinet velký 

vlevo 
5 4    NE 

Kabinet jazyků 5 5 2   NE 

Kabinet 

ošetřovatelství 
4 4 2   NE 

Kabinet zubní 4 4 1   NE 

CELKEM 97 89             15 15 1 15 
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b) Rychlost a způsob připojení školy do internetu 

Připojení lokální sítě k internetu je nově (od července 2019) zajištěno firmou Wifcom,                                 

a to s rychlostí 50/50 Mb/s. V případě potřeby (a za vyšší cenu) je možné tuto rychlost zvýšit 

až na 100/100 Mb/s. 

 

c) Školní WiFi síť 

V srpnu 2019 byla ve škole zavedena školní WiFi síť, která je přístupná žákům i učitelům                      

po celý den bez omezení. Pro přístup do sítě žáci i učitelé používají uživatelské účty 

(uživatelská jména a hesla) stejná, jako pro přístup do školní počítačové sítě. Pro používání 

počítačové a WiFi sítě byla vydána závazná pravidla, se kterými byli seznámeni učitelé i žáci 

školy. 

 

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 2016 a serveru MS 2008. Na každém počítači je 

nainstalován kancelářský software Microsoft Office 2007 (U4 starší), 2013 (U7), 2016 (U4 

nové) 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 (Bakaláři), kde je uveřejněna klasifikace žáků. 

Na stránkách by mohly být také např. výstupy žákovských prací, na tvorbě webu by se mělo 

podílet více osob – jak učitelů, tak i studentů a mohl by být více interaktivní. 

Škola využívá i možnost prezentace na Facebooku (https://www.facebook.com/sosbenesov/) 

a na Instagramu (https://www.instagram.com/sos_a_szs_benesov/). 
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c) Používaný software 

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. Systém Bakaláři je zaveden na 

serveru MW Server 2016 a funguje na databázovém systému SQL. 

e) E-learning a cloudové aplikace 

Ve výuce některých předmětů je používán e-learningový systém EduBase. Ve výuce 

informačních a komunikačních technologií škola využívá prostředí Google Suite – disk, 

aplikace pro tvorbu textů a tabulek, formuláře a možnost tvorby webových stránek. 

Archivace dat 

Server obsahuje diskové pole, které se skládá ze dvou disků, na kterých probíhá zrcadlení dat. 

Navíc server obsahuje záložní disk, kde jsou pravidelně zálohována data každý den v týdnu. 

 

Využívání technologií při výuce v současné době 

Nejvíce využívaným nástrojem při výuce různých předmětů je počítač s projektorem, a ten je 

nyní dostupný ve většině tříd (výjimku tvoří pouze U6/1 a U12). Ve všech třídách jsou počítače 

zapojené do školní sítě, a to pro vedení elektronických třídních knih v systému Bakaláři. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh software  Současný stav 

Operační systémy Windows 7, Windows 10 

Textové editory MS Word 2007, 2013, 2016, LibreOffice 5.0 

Tabulkové editory MS Excel 2007,2013, 2016, LibreOffice 5.0 

Grafické editory Zoner Callisto, GIMP,  LibreOffice 5.0 

Editory prezentací MS PowerPoint 2007, 2013, 2016, LibreOffice 5.0 

Internetové prohlížeče Chrome,OPERA, MS Explorer 

Klienti elektronické 

pošty 

MS Outlook 2007, 2013, 2016 

Databázové aplikace MS Access 2013,  LibreOffice 5.0 

Výukové aplikace a 

online výukové zdroje 

EPIS, Vzory právních smluv a podání,  

ATF - psaní všemi deseti 

Antivirová ochrana ESET Endpoint Security + File Security 
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13. Údaje o pracovnících škol 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2018)    

Počet pracovníků Počet žáků 

v DFV na 

přepočtený počet 

pedagogických 

pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

interních/externích 

pedagogických  

- s odbornou 

kvalifikací 

40/32,3 5/4,6 35/27,7 30/5 31 9,56 

 

Počet interních pedagogických pracovníků: 29 

Počet externích pedagogických pracovníků:  5 

 

 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2018)    

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 11 3 2 47,95 

z toho žen 1 6 10 11 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            48,99 

 

III. Pedagogičtí pracovníci - podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2018) 

Vysokoškolské                     

- magisterské a vyšší 

Vysokoškolské 

- bakalářské 
Vyšší odborné Střední Základní 

28 0 1 5 - 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci - podle délky praxe (k 30. 9. 2018) 

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

1 3 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) 
 

 

Předmět 
Celkový počet hodin 

odučených týdně 

Z toho odučených 

učiteli s odbornou kvalifikací 

v oboru vzdělání 

Český jazyk a literární a kulturní výchova 45 45 

Anglický jazyk a konverzace z ANJ 69 69 

Německý jazyk a konverzace z NEJ 10 10 

Ruský jazyk 6 6 

Společenské vědy a občanská nauka 12 12 

Biologie a ekologie 9 9 

Zeměpis 5 5 

Dějepis 12 12 

Fyzika 8 8 

Chemie  10 10 

Matematika 30 30 

Informační a komunikační technologie 28 28 

Písemná elektronická komunikace 17 17 

Účetnictví a daně 5 5 

Ekonomika 11 11 

Právo 15 15 

Veřejná správa 10 10 

Sociální politika a služby 4 4 

Sociální péče 6 6 

Společenská kultura 3 0 

Pedagogika 6 6 

Psychologie, Aplikovaná psychologie 12 12 

Tělesná výchova, Sportovní a pohybové aktivity 30 30 

Zdravotní nauka 4 4 

Výchova ke zdraví a prevence nemocí 4 4 

Pečovatelství 5 5 

První pomoc 3 3 

Klinická propedeutika 3 3 

Somatologie 8 8 

Ošetřovatelství 26 20 

Ošetřování nemocných 52 52 

Stomatologie 2 0 

Stomatologická protetika 4 0 

Kreslení a modelování 3 3 

Protetická technologie 5 5 

Zhotovování stomatologických protéz            71 71 

 
 

Personální změny ve školním roce 2018/2019  
 

Celkový počet 
pedagogických pracovníků, 

kteří nastoupili na školu 

Z toho:  

počet absolventů PedF 

a jejich odbornost 

Počet pedagogických 

pracovníků, kteří odešli         

ze školy 

2 0 0 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Pedagogové se účastnili DVPP podle plánu DVPP a plánu profesního růstu pedagogických 

pracovníků pro školní rok 2018/2019 (vyhláška č. 317/2005 Sb.).  
 

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

- realizováno studium pedagogiky pro učitele – 1 účastník – (14. 9. 2018 – 7. 6. 2019) 
 

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 Datum 
Počet 

účastníků 

Školská legislativa, manažerské dovednosti 

Novela školského zákona a novela vyhlášky o vzděl. žáků se SVP a nad. 19. 9. 2018 ŘŠ 

Stížnosti a jejich řešení 12. 11. 2018 ŘŠ 

Leadership jako proces vedení lidí 22. 11. 2018 ŘŠ 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 29. 11. 2018 ŘŠ 

Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role 11. 3. 2019 ŘŠ 

Hospitace – součást řízení školy 27. 3. 2019 ŘŠ 

Metodická školení učitelů VVP 

Aktivizující výuka aneb didaktická strategie „líného učitele“ 16. 10. 2018 1 

Angličtina kreativně 28. 2. 2019 1 

Power Point 14. 2. 2019 1 

Konference čj a literatury 16. 3. 2019 2 

Metodický seminář ANJ – písemný projev 27. 3. 2019 1 

Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem  27. 3. 2019 1 

Inovativní, kreativní a aktivizační met. ve výuce cizích jaz. na ZŠ a SŠ 26. 4. 2019 2 

Scratch 15. 5. 2019 1 

Real-World Strategies 24. 6. 2019 1 

Metodická školení učitelů odborných předmětů 

Umění celkových protéz 21. 9. 2018 2 

Svobodný software ve výuce a mimo ni - webinář 4. 10. 2018 1 

Didaktika práva 5. 10. 2018 1 

Soukromé právo 12. 11. 2018 1 

Parodontální váček 21. 11. 2018 1 

Moderní implantologie 6. 12. 2019 2 

Zajímavosti ve výuce psychologie 19. 1. 2019 1 

Moderní stomatologie, press technika u fotokompozit 7. 2. 2019 1 

Artikulátor a obličejový oblouk 28. 2. 2019 3 

Psychomotorické hry 12. 4. 2019 1 

Osobnostně-sociální rozvoj učitelů 

Den otevřených srdcí 26. 9. 2018 1 

Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti 12. 10. 2018 1 

Komunikace v praxi středoškolského učitele 13. 11. 2018 1 

Přihláška je teprve začátek 8. 1. 2019 1 

Klima třídy 23. 1. 2019 1 

Úvod do kariérového poradenství SŠ 1. 3. 2019 2 

Asertivní komunikační techniky 5. 3. 2019 2 

Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti 8. 3. 2019 1 

Asertivní komunikace pro pedagogy 22. 3. 2019 1 

Stres v práci pedagoga 5. 4. 2019 2 

Třídní učitel jako lídr 13. 6. 2019 4 
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Metodická školení metodika prevence SPJ 

Dvoudenní konference primární prevence 22.-23.11.2018 MP 

Minikonference: Ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 21. 3. 2019 MP 

Metodická školení výchovného poradce 

Příjímací řízení, úprava MZ pro žáky s PUP 22. 11. 2018 VP 

Neurolingvistické programování 15. 1. 2019 VP 

Školení koordinátora ICT 

Marketing na sociálních sítích 30. 8. 2018 K ICT 

Jak na školní web 25. 10. 2018 K ICT 

(Ne)sledujeme každé vaše kliknutí 26. 2. 2019 K ICT 

Řízení metodických kabinetů 5. 6. 2019 K ICT 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pravidelné školení BOZP a PO 1. 9. 2018 zam. 

Školení celého pedagogického sboru 

Vzdělávání žáků se SVP na SŠ 2. 11. 2018 ped. sbor 

Školení - maturity 

Konzultační seminář pro management škol – NIDV, CISKOM 25. 10. 2018 ŘŠ 

Seminář pro předsedy maturitních komisí MZ – NIDV Praha 27. 3. 2019 2 

 

b) vícedenní akce 
 

Název akce Datum 
Počet 

účastníků 

Školská legislativa, manažerské dovednosti 

Mentoring 7. a 11.1.2019 ŘŠ 

Metodická školení učitelů VVP 

Brána jazyků otevřená/AJ B2 od 24. 9. 2018 1 

Celostátní konference učitelů matematiky na SŠ 19.-21. 9. 2018 1 

Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů 24.-26.10.2018 1 

Didaktika AJ I. a II. 
15. 2. a 5. 3. 

2019 
1 

Internet ve výuce AJ I. a II. 
27. 5. a 10. 6. 

2019 
1 

Metodická školení učitelů odborných předmětů 

Konference zubních techniků – řešení defektu II. třídy 
30.11.- 1.12. 

2018 
4 

Nové trendy digitalizace a 3D tisk 
27. – 28. 5. 

2019 
1 

Osobnostně-sociální rozvoj učitelů 

Mentoring pro učitele 
3., 11., 31. 10. 

2018 
2 

Mentoring 7. a 11.1. 2019 1 
 

c) samostudium 
 

Samostudium – 12 dnů - bylo čerpáno dle plánu 

Celkové finanční náklady vynaložené na DVPP: 

 

 

 
 Řada výše uvedených vzdělávacích akcí byla financována prostřednictvím „Šablon“ 

(projektu zjednodušeného vykazování). 

 

1. 9. - 31. 12. 2018   1.560,- Kč 

1. 1. - 31. 08. 2019 39.441,- Kč 

Celkem 41. 001,- Kč 
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15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

1. Kurzy   
 

  4. - 5. září 2018        - Adaptační kurz – 1. ročníky 

 

2. Kulturní akce 
 

  2. října 2018   - Divadelní představení „Maryša“ – 2.VC, 2. ZA, 2. ZT, 3. VS, 3. ZA 

  8. října 2018   - Divadelní představení „Jack @ Joe“ – 1. ročníky 

  1. února 2019           - Maturitní ples – 4. ročníky 

15. dubna 2019       - Filmové představení 1. – 3. ročníky 

  5. června 2019 - Slavnostní vyřazení absolventů školy – 4. ročníky 

11. června 2019 - Divadelní představení Vinohradské divadlo - „Romeo a Julie“ – 1.roč. 

 

3. Další akce  
 

  7. září 2018  - Exkurze – DOX – Datové bludiště – 3. VS 

14. září 2018  - Přírodovědní exkurze – 3. VS 

25. září 2018  - Cvičení IZS – 2. ZA, 3. ZA 

     - „Den zdraví“ – Město Sázava – 2. ZA, 3. ZA 

15. října 2018  - Svět kolem nás: Kuba – dvě tváře svobody – 1.SC, 1.VC, 2.VC, 2.ZA 

18. října 2018  - Exkurze – PRAGODENT – dentální veletrh – 3. ZT, 4. ZT 

19. října 2018  - Exkurze – PRAGODENT – dentální veletrh – 2. ZT 

24. října 2018             - Den zdraví – ZŠ Dukelská – 3. ZA 

25. října 2018             - Exkurze – Rehabilitační ústav Kladruby – 3. ZA 

31. října 2018             - Exkurze – FN Královské Vinohrady - ETOILE – 4. ZA 

  1. listopadu 2018 - Exkurze – Thomayerova nemocnice Praha – 4. ZA 

15. listopadu 2018 - Exkurze – Hospic Dobrého pastýře Čerčany – 3. ZA 

   - Exkurze – Safina – 4. ZT 

 22. listopadu 2018 - Exkurze – Královská cesta Praha – 4. VS 

 29. listopadu 2018 - Výukový program „Dentální hygiena“ pro MŠ Berušky – AZT 

   3. prosince 2018 - Exkurze – Královská cesta Praha – 4. ZA, 4. ZT 

   4. prosince 2018 - Exkurze – Výstava betlémů Praha – 2. ZA 

   6. prosince 2018 - Přednáška „Implantáty Straumann“ – 4. ZT 

 12. prosince 2018 - Den otevřených dveří 

 13. prosince 2018 - Exkurze – Domov seniorů Benešov – 3. ZA 

 19. prosince 2018 - Exkurze – Muzeum Policie ČR – 4. VS 

 20. prosince 2018 - Exkurze – Hospic Dobrého pastýře Čerčany – 4. VS 

     - Exkurze – FN Bulovka Praha – 4. ZA 

 10. ledna 2019 - Den otevřených dveří 

 11. ledna 2019 - Exkurze – Poslanecká sněmovna – 2. VC 

 15. – 16. ledna 2019 - Celostátní soutěž „Ústecký dent 2019“ – studenti oboru AZT 

 17. ledna 2019 - Exkurze – Neonatologie VFN Praha – 4. ZA 

 24. ledna 2019 - ENERSOL – prezentace 

 28. ledna 2019 - Výukový program „Dentální hygiena“ pro MŠ Jesenice – AZT 

   - Exkurze – Kancelář prezidenta republiky – 1. VC 

12. února 2019           - Enersol – 2. ZA 

14. února 2019 - Exkurze – Sklárny Sázava – 1. SC 

18. února 2019 - Beseda – Stomie – 3. VS 

19. února 2019 - Exkurze – Národní divadlo – 2. ZA  

20. února 2019 - Exkurze – Národní galerie – Veletržní palác – 3. ZT 

25. února 2019           - Výukový program se soutěží – „I. pomoc pro ZŠ“ – 3. ZA 
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26. února 2019           - Výukový program se soutěží – „I. pomoc pro ZŠ“ – 3. ZA 

   - Den Policie ČR – 4. ročníky 

28. února 2019           - Přednáška – Artikulátor a obličejový oblouk – 2. ZT, 3. ZT, 4. ZT 

  5. března 2019 - Exkurze – Národní galerie – Veletržní palác – 3. ZA 

11. března 2019 - Peer program – ZŠ Bystřice -  

- Výukový program se soutěží – „I. pomoc pro ZŠ“ – 3. ZA  

12. března 2019 - Výukový program se soutěží – „I. pomoc pro ZŠ“ – 3. ZA  

   - Den zdraví – projektový den – celá škola 

18. března 2019 - Výukový program se soutěží – „I. pomoc pro ZŠ“ – 3. ZA 

19. března 2019 - Výukový program se soutěží – „I. pomoc pro ZŠ“ – 3. ZA 

   - Exkurze – Filmové muzeum – 3. VS, 4. ZT 

20. března 2019 - Exkurze – Pečovatelská služba – 4. VS 

   - Exkurze – Terezín – 1. VC, 3. VS 

21. března 2019 - Enersol – Celostátní konference 

   - Minikonference – Ochrana zdraví dětí, žáků a studentů – 3. VS 

22. března 2019 - Enersol – Celostátní konference 

   - Matematický klokan – 1. SC, 1. VC, 1. ZA, 1. ZT, 2. VC 

25. března 2019 - Exkurze – FN Krč – 3. VS, 3. ZA 

26. března 2019          - Exkurze – Terapeutická komunita Mníšek p. Brdy – 4. VS, 4. ZA 

28. března 2019 - Jeden svět na školách – výukový program – 2. ročníky 

28. března 2019 - Jeden svět na školách – výukový program – 3. ročníky 

- Výukový program „Dentální hygiena“ pro MŠ Berušky – AZT 

  4. dubna 2019        - Akce – Ukliďme Česko –  1. SC, 1. VC, 2. ZA, 3. VS 

  5. dubna 2019 - Planeta Země – Kolumbie – 1. VC, 1. ZA, 1. ZT, 2. ZA 

   - Exkurze – Muzeum umění a desingu – 2. VC 

15. dubna 2019 - Exkurze – TN Krč – traumatologická klinika – 1. ZA 

23. dubna 2019           - Exkurze – Zubní laboratoř Vlašim – 3. ZT 

24. – 26. dubna 2019  - Exkurze – Belgie, Holandsko 

25. dubna 2019           - Exkurze - Topdent – 3. ZT 

26. dubna 2019           - Exkurze - Topdent – 2. ZT 

13. května 2019 - Beseda se zrakově postiženým – 3. VS 

21. května 2019 - Beseda – Stomie – 2. ZA 

28. května 2019 - Miniexkurze – Nemocnice R+S – rehlabilitace – 2. ZA 

30. května 2019 - Exkurze Botanicus – 1. SC, 1. VC,  

31. května 2019 - Exkurze – Hospic Dobrého pastýře Čerčany – 3. VS 

  3. června 2019       - Exkurze – Passer Inves Praha – 1. VC 

  5. června 2019 - Exkurze – Muzeum Policie ČR – 3. VS 

   - Exkurze – Hygienické muzeum Drážďany – 1. ZA, 2. ZA 

  6. června 2019 - Workshop „Po stopách zločinu“ – 3. VS 

11. června 2019 - Beseda – „Pěstounská péče“ – 3. VS 

13. června 2019 - Exkurze – ZOO Praha - 1. VC, 2. ZT 

14. června 2019 - Miniexkurze – Nemocnice R+S – rehlabilitace – 2. ZA 

18. června 2019         -  Exkurze – „Seznam“ – redakce zpravodajství – 1. ZA 

21. června 2019 - Beseda – Fakescape – 1. VC,  1. SC, 1. ZT 

25. června 2019 - Exkurze – Tábor – 1. SC 

   - Exkurze – Královská cesta Praha – 2. ZA 

26. června 2019 - Exkurze – Domov Iváň – 3. VS 

   - Exkurze – Lidice – 2. VC, 2. ZT 

27. června 2019 - Exkurze – FN Motol – 3. ZA 
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4. Sportovní akce:  
 

22. listopadu 2018      - Středoškolský volejbalový turnaj 

23. listopadu 2018      - KB florbal chalange 

  9. května 2019 - Středočeský taneční pohár 

17. – 21. června 2019 - Sportovně turistický kurz –  2. ZA, 2. ZT, 3. VS 

5. Olympiády a soutěže:  

29. ledna 2019 - Olympiáda ČJL - okresní kolo – ZŠ 

30. ledna 2019 - Olympiáda ČJL - okresní kolo – SŠ  

19. – 21. února 2019 - Olympiáda ANJ – okresní kolo 

26. března 2019 - Olympiáda ANJ – krajské kolo 
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Spolupráce s partnerskou školou z Francie 
 

Žáci naší školy se zapojili do spolupráce s francouzskou střední školou Lycée Général                   

et Technologique Julien Wittmer. Škola se nachází v Charolles v partnerském regionu 

Burgundsko.  

Do souvislé odborné praxe 3. ročníku oboru Zdravotnický 

asistent byly zapojeny tři studentky z Francie.                  

Velké poděkování patří všem zdravotnickým oddělením 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, která vyšla 

vstříc nejen v rámci výuky odborné praxe, ale umožnila     

i stáž studentům ze zahraničí.  
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Přírodovědná exkurze „Belgie a rozkvetlé Holandsko“ 

 
Ve dnech 23. - 27. dubna 2019 navštívilo 49 žáků naší školy Belgii a Nizozemí v rámci 

přírodovědné exkurze.   

Exkurzi zahájili v Bruselu, hlavním městě Belgie. Navštívili katedrálu sv. Michala a Guduly, 

prohlédli si náměstí Grande Palace, jedno z nejpůvabnějších v Evropě a Královský palác Filipa 

Belgického a pokračovali do Parlamentária a navštívili Evropský Parlament. Panoramatickým 

výhledem na Brusel z nejvyšší koule Atomia     

se s hlavním městem Belgie rozloučili. 

Další cesta vedla do malebného městečka Bruggy na severozápadě Belgie, 

kde žáky čekala krásná večerní plavba na člunu po spletitých kanálech.   

V Nizozemském království navštívili největší květinový park v Evropě 

Keukenhof, kde na 32 ha kvetly miliony tulipánů a jiných cibulovin. 

Fotografiemi nešetřili. Pokračovali do  Amsterodamu, na květinovou burzu 

v Aalsmeeru a sýrový trh do Alkmaaru.        

Po skončení trhů si prohlédli skanzen Zaanse 

Schan s typickými dřevěnými domy, mlýny 

a dílnami na výrobu dřeváků a sýrů a plni 

zážitků se vrátili domů. Tenhle zájezd se 

opravdu vydařil. 
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Opět jsme se stali celorepublikovými vítězi 

 
Dne 10. dubna loňského roku se žáci školy již tradičně zapojili do dobrovolnické akce 

„Ukliďme Česko“. Uklidili neuvěřitelných 9,6 tun odpadu z černé skládky na Kavčáku a stali 

se tak celorepublikovými vítězi. Za odměnu ve výši 5 000 Kč navštívili v úterý 19. března 2019 

Muzeum filmových legend v Praze. Potkali se tam se svými hrdiny, pohlédli jim do tváře pěkně 

zblízka a samozřejmě se s nimi i vyfotili. 
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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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„Ukliďme Česko“ 

Dne 4. 10. 2018 se již tradičně žáci školy zapojili do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. 

Celkem 71 žáků a 4 učitelé pokračovali v úklidu oblasti Kavčáku, nasbírali 12,2 t odpadu       

(163 kg na osobu). Odvoz odpadu zajistily Technické služby Benešov. 
 

Foto: pohled před a po úklidu 
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   Celostátní soutěž zubních techniků 

“Ústecký dent“ 
 

Ve dnech 15. - 16. ledna 2019 se v prostorách VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem konal třetí ročník 

celorepublikové soutěže v kresbě a anatomické modelaci korunek 

z vosku Ústecký Dent, kterého se zúčastnily 2 žákyně naší školy. 

Po slavnostním zahájení čekala soutěžící kresba horního 

premoláru a poté následovala modelace 3 sólo korunek stojících 

vedle sebe.  

Všechny zhotovené práce byly velmi zdařilé a konkurence velká. 

Žákyně si soutěž užily, získaly cenné zkušenosti a zážitky,                    

o které  se podělily se svými spolužáky.  
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Středočeský taneční pohár – okresní kolo 

 

 Dne 9. 5. 2019 se v sále Městského divadla v Benešově proběhl již XI. ročník taneční soutěže 

„Středočeský taneční pohár“. Jedná se o okresní kolo soutěže v moderních tancích, které pořádá 

škola ve spolupráci s městem. Záměrem projektu je nabídnout žákům základních škol, středních 

škol, střediskům volného času a domům dětí a mládeže pozitivní program využití volného času 

a prostředek prevence sociálně patologických jevů. 

Tanečního poháru se zúčastnilo celkem 31 tanečních 

týmů (246 soutěžících). Soutěžilo se v moderním 

tanci (disco tance, street dance, hip hop, moderní 

tanec atd.). Z každé kategorie 2 nejlepší týmy 

postoupily do krajského kola. 
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Projekt Enersol 
 

Žáci převážně druhých ročníků  se opět zapojili do projektu „Enersol“ -  projektu 

energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice.  

Do krajského kola soutěže postoupilo 5 nejlepších prací (z celkového počtu 14), jedna žákyně 

nás reprezentovala na celostátní soutěžní přehlídce Enersol ČR 2019 v Pardubicích                      

(21. - 22. 3. 2019). 
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PROJEKTOVÝ DEN „DEN ZDRAVÍ“ 
                               

Dne 14. března 2019 se již tradičně na škole uskutečnil XIV. 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 - „Vzpoura 

úrazům“, „Zdravé bydlení“, „Význam pohybu, relaxace“, „Zdravá výživa“, „Osobní konzultace 

s výživovým poradcem“, „Prevence rakoviny prsu“, „Dárcovství krve“ s možností nechat si 

určit svou krevní skupinu, „1. pomoc – resuscitace“, „Zdravé zuby“. 

Základním cílem a  smyslem akce bylo podtrhnout význam zdravého přístupu k životu.           

Žáci  měli možnost získat široké spektrum nový poznatků, zamyslet se nad nimi a aplikovat       

je do svého osobního života. 
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„I ty můžeš zachránit lidský život“ 
 

Ve spolupráci se Středočeským krajem jsme v rámci projektu Krajského akčního plánu 

vzdělávání SK zahájili kurz první pomoci pro žáky základních škol a víceletých gymnázií           

„I ty můžeš zachránit lidský život“. Pod vedením odborných učitelek a studentů 3. ročníku 

oboru Zdravotnický asistent jsou žáci ZŠ seznamováni s obecnými informacemi a pravidly při 

poskytování první pomoci. Součástí kurzu je praktické cvičení. 
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Slavnostní vyřazení absolventů 

 
Slavnostní vyřazení maturantů proběhlo 5. června 2019 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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Žáci pátrali po stopách zločinu 

Žáci 3. ročníku oborů veřejnoprávní činnost a sociální činnost se 6. 6. 2019 zúčastnili 

workshopu „Po stopách zločinu“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy                                 

a vyzkoušeli si práci kriminalistů.  

Pod vedením lektorek PrF UK, které je zavedly na místo „trestného činu vraždy“, si žáci 

vytyčený prostor prohlédli, zajistili místo činu, označili důkazy a sejmuli otisky prstů. Zajištěné 

důkazy z místa činu připravili na odeslání do laboratě k dalšímu zkoumání. Vše se jim povedlo 

na jedničku a od organizátorek žáci sklidili velkou pochvalu. 
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Návštěva Kanceláře prezidenta republiky 

Žáci 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili 28. ledna 2019 v rámci výuky předmětu 

právo Kancelář prezidenta republiky. Prohlédli si architektonicky zajímavé prostory Pražského 

hradu a seznámili se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu. V Jižním křídle 

Nového paláce nahlédli do prostor bývalého bytu T. G. Masaryka a přilehlých salónků                            

s archivními fotografiemi. Nejzajímavější částí prohlídky byla návštěva velké knihovny – dříve 

pracovny Václava Havla, kde se mohli studenti i vyfotografovat.  
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Exkurze a aktivity v rámci výuky předmětu Sociální činnost 2018/2019 
 

Žáci oboru sociální činnost se zúčastnili řady besed                        

a exkurzí. Navštívili Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, 

Dům s pečovatelskou službou a Středisko hygieny 

v Benešově, Noclehárnu, azylový dům a denní centrum pro 

osoby bez přístřeší v Benešově, Domov Iváň v Ratajích  

nad Sázavou, Terapeutickou komunitu pro drogově závislé 

v Mníšku pod Brdy, Mateřskou školu s prvky Montessori 

v Benešově a ve Vlašimi a Centrum podpůrné péče 

Lékořice v Thomayerově nemocnici v Praze - Krči. 

 

 

Na besedu na téma Pěstounská péče přišla mezi naše žáky vedoucí sociální pracovnice odboru 

sociálněprávní ochrany dětí  MÚ v Benešově. Velmi přínosná a zajímavá byla i beseda se 

zrakově postiženou členkou organizace Mathilda, která se zabývá i výcvikem vodících psů.  

K oblíbeným aktivitám oboru sociální činnost patří i závěrečná prezentace odborné praxe žáků 

4. ročníku, kde žáci za účasti svých vedoucích praxí hovoří o zařízení a organizaci, kde po celý 

rok vykonávali svoji praxi jeden den v týdnu.     
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Exkurze a aktivity v rámci výuky předmětu Ošetřování nemocných 2018/2019 

 

Dětská traumatologie v Thomayerově nemocnici – exkurze 

Dne 2. 11. 2018 žáci v rámci praktického vyučování navštívili Thomayerovu 

nemocnici v Praze Krči – Kliniku dětské chirurgie  a traumatologie. Poznali 

provoz urgentního příjmu, chirurgických ambulancí, standardního oddělení pro 

děti s doprovodem i bez, byl jim umožněn i vstup na jednotku intenzivní péče a 

operační sály, seznámili se s provozem traumacentra a osobně navštívili i pokoje 

pacientů.  
 

Exkurze v dialyzačním středisku 

Dne 14. 11. 2018 žáci oboru Zdravotnický asistent navštívili 

Dialyzační středisko Fresenius NephroCare v Benešově. 

Prohlédli si středisko a jeho přístrojové vybavení, vyslechli si 

informace o dialyzační léčbě, která je využívána u pacientů             

s chronickým selháním ledvin, a zkušenosti z praxe týkající se 

specifik ošetřovatelské péče u této skupiny nemocných 
 

Nemocnice Na Bulovce – exkurze 

20. 12. 2018 žáci oboru Zdravotnický asistent navštívili 

Nemocnici Na Bulovce v Praze, a to její podzemní nemocnici a 

Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí, kde viděli 

a vyzkoušeli si, jakým způsobem probíhá příjem nemocného                 

s vysoce nebezpečnou nákazou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze na prestižní zdravotnické pracoviště 
Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent se 16. 4. 

zúčastnili své 1. odborné exkurze do Thomayerovy 

nemocnice v Praze. Cílem byla Klinika dětské 

chirurgie a traumatologie na pavilonu B4. Jedná se        

o prestižní ambulantní i lůžkové pracoviště, které          

je specializované na ošetření zlomenin dětského 

věku. Součástí kliniky je i traumacentrum. Žáci měli 

možnost vidět práci sester na specializovaném 

dětském pracovišti nejen na lůžkové části, ale i práci   

    sestry z ambulantní části kliniky 
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PRAGODENT – dentální veletrh 

 
Ve dnech 18. a 19. 10. 2018 se žáci oboru asistent zubního technika zúčastnili 26. ročníku 

stomatologického veletrhu PRAGODENT na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vystavující 

firmy představily kompletní nabídku dentálního trhu pro stomatologické ordinace a zubní 

laboratoře. Námi netrpělivě očekávaný Veletrh splnil „očekávané“ a  každému přinesl něco 

nového. 

 
 

Přednáška s praktickou ukázkou 
 

Dne 10. 10. 2018 měli žáci oboru asistent zubního technika zpestřenou výuku předmětu 

Zhotovování stomatologických protéz o návštěvu 

odborníka z praxe. Pan Kovařík prakticky předvedl 

zhotovení korunkové overleje z fotokompozitního 

materiálu Signum ceramis. Prozradil nám svoje typy                      

a triky, léty praxe nabyté. Zhotovení overleje je součástí 

výuky, proto následně tuto overlej z fotokompozitního 

materiálu zhotovovali samotní studenti. Tato návštěva 

byla pro nás přínosem. 

 
 

Předávání zkušeností nižším ročníkům 
 

Dne 25. 6. 2019 proběhly prezentace odborné praxe žáků 3. ročníku oboru Asistent zubního 

technika. Žáci si připravili krátkou prezentaci o místě a průběhu své praxe. V dopoledních 

hodinách provedli průběhem praxe mladší spolužáky, v odpoledních hodinách vedení školy, 

třídního učitele, učitele odborných předmětů a zástupce jednotlivých zubních laboratoří. Žáci 

v prezentacích představili místo působení, seznámili nás s prostředím zubní laboratoře                  

a výrobky, které zhotovovali. Přiblížit nižším ročníkům průběh odborné praxe, která je 

v budoucnu čeká, se povedlo.  
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Preventivní program „Zdravý úsměv“ 
 

Žáci oboru Asistent zubního technika se zapojili do preventivního programu Zdravý úsměv, 

který je určen pro ZŠ a MŠ.  

 
 

Přednáška – Artikulátor a obličejový oblouk 
 

Žáci ze všech ročníků oboru Asistent zubního technika se seznámili s aktuálními trendy                            

a novinkami v přenosu mezičelistních vztahů, s různými artikulačními přístroji a s pronikáním 

ICT technologií do profese zubního technika. 
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Tělovýchovná exkurze 2019 

 
Dne 26. 6. 2019 se žáci 3. ročníku zúčasnili vodácké exkurze z Čerčan do Týnce nad Sázavou. 

Cestou se zastavili na zřícenině hradu Zbořený Kostelec. Exkurze se vydařila. 
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Zapojení školy do progamů a projektů 

 

Vyhlašovatel 

programu 

Název a stručná 

charakteristika 

Schválená finanční 

podpora 

Průběh 

realizace 

Zhodnocení 

přínosu                

a výsledky 

MŠMT 
Šablony pro SŠ 

a VOŠ I 
362.207,-- Kč 

závěr 

realizace 
pozitivní 

MŠMT 
Šablony pro SŠ 

a VOŠ II 
1.085.098,-- Kč 

realizace           

od  1. 9. 2019 
neukončen 

DZS 

Do Evropy na 

zkušenou 

Erasmus+ 

61.524,-- EUR 
realizace           

od  1. 9. 2019 
neukončen 

DZS E-Twinning 
bez finanční 

podpory  

odborná stáž 

francouzských 

studentů 

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 15 zájemců z řad veřejnosti  

a 14 účastníků kurz úspěšně zakončilo závěrečnou zkouškou,                     

při které prokázali teoretické znalosti a praktické dovednosti 

z ošetřovatelské péče.  

 

Kvalifikační kurz 
Počet 

kurzů účastníků absolventů 

  Sanitář 1 15 14 
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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 2018/2019. 
 

2. Byl vypracován seznam žáků vyžadujících zvláštní přístup dle vyhlášky č. 27/2016 

(vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných), 

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.  
 

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, 

zveřejněny byly rovněž konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence. 
 

6. Ve dnech 4. 9. 2018 - 5. 9. 2018 proběhl v rekreačním zařízení Český Šternberk - 

Vrábov formou zážitkové pedagogiky dvoudenní adaptační kurz pro žáky 1. ročníků.  
 

7. V měsíci září opět zahájil činnost žákovský parlament, jeho činnost koordinuje a vede 

ředitelka školy. 
 

8. Během 1. pololetí byly poskytnuty žákům 2 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 11 žákům školy prospěchové stipendium). 
 

10. Probíhala spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, vedením školy, PPP 

Benešov, MÚ Benešov, Magdalenou, o. s. a ÚP Benešov. 
 

11. V rámci preventivních aktivit – prevence závislostí byla zapůjčena nástěnka „Kam po 

maturitě“ pro výstavu plakátů a žákovské tvorby k tomuto tématu.  
 

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, v rámci kariérového poradenství 

využilo 11 žáků 4. ročníků konzultací a profesionálního testování. 
 

II. pololetí 
 

1. Během 2. pololetí proběhlo řešení výchovných problémů ve třídě a 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. 
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3. V měsících únor – květen byly poskytovány informace o studiu na VŠ a VOŠ. 

4. Pokračovaly aktivity školní primární prevence. 
 

5. V červnu byl ve spolupráci s metodikem prevence a agenturou COP (Centrum 

Outdoorových programů) organizačně připraven adaptační program pro budoucí první 

ročníky. 
 

6. Během celého školního roku měli žáci možnost využívat konzultačních hodin.  
 

7. Řešené výchovné problémy se v letošním školním roce týkaly především neplnění 

školních povinností, nerespektování školního řádu při omlouvání, nevhodný výběr 

oboru nebo školy a velmi slabý prospěch. 
 

8. Za 2. pololetí bylo vyplaceno 10 žákům školy prospěchové stipendium. 
 

b) akce metodika SPJ 

 Adaptační kurz „Seznamte se“  
Kurzu se účastnily všechny první ročníky s třídními učiteli. Kurz pomocí nejrůznějších 

aktivit přispěl k rychlejšímu seznámení žáků navzájem a zároveň s jejich třídními učiteli, 

podnítil spolupráci, podpořil navázání kladných vztahů, čímž zamezil rozvoji sociálně 

nežádoucích jevů.  

 Dlouhodobá primární prevence 

Ve spolupráci se sdružením Magdaléna o.p.s. se ve školním roce od září do února realizoval 

projekt primární prevence, kterého se postupně účastnily všechny ročníky. Tento projekt 

byl financován z grantu Středočeského krajského úřadu. V rámci tohoto projektu byla 

zorganizována pro žáky 4. ročníků exkurze do terapeutické komunity pro drogově závislé 

v Mníšku pod Brdy. 

 Den zdraví 

Cílem projektového dne je upevnění návyků zdravého životního stylu, programu se 

zúčastnily všechny ročníky. V rámci tohoto projektového dne proběhla beseda „Vzpoura 

úrazům“, kterou zaštítila VZP. 

 Jeden svět na školách  
Filmová projekce dokumentárních filmů, která otevírá témata lidských práv a témata 

sociálního charakteru. Akce se zúčastnily 2. a 3.ročníky.  

 Peer program  
V průběhu školního roku byl zajištěn vrstevnický preventivní program pro žáky základních 

škol (ZŠ Bystřice, ZŠ Načeradec) pod vedením žákyň oboru zdravotnický asistent.  

 Výjezdní školení „Tři dny s netopeery“  

Pro vybrané žáky oboru Zdravotnický asistent bylo zajištěno třídenní školení. Jejich 

znalosti budou využity při konání peer programů. 

 Zažít prevenci – program primární prevence pořádaný Městem Benešov, účast 

1.ročníků 
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18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
   (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20.)  

 
KHSSC – plnění povinností stanovených v § 37, § 44a zákona č. 258, § 2, § 3 vyhlášky                  

č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbezstem a biologickými 

činiteli, ve znění pozdějších předpisů, § 103 odst. 2 písm. a), b), d), § 104, § 224 zákona                  

č. 262/2006 (zákoník práce) § 2 odst. 1 písm. b), c), e) a odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,                   

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 11, § 53, § 54, § 55            

a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů – 31. 10. 2018 

 

Výsledek kontroly: 

1. Kategorizace prací 

- nebyly zjištěny nedostatky 

2. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

- nebyly zjištěny nedostatky 

3. Školení BOZP 

- nebyly zjištěny nedostatky 

4. OOPP 

- nebyly zjištěny nedostatky 

5. Pracovnělékařské služby 

 - nebyly zjištěny nedostatky 

 

OSSZ - kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém 

pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti - 1. 3. 2019 

Předmět kontroly: 

Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti („pojistné“) stanovených 

zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem    

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění podějších předpisů. 

Kontrolované období:  

od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2019 

Výsledek kontroly: 

1. Plnění povinností v nemocenském pojištění 

- nebyly zjištěny nedostatky 

2. Plnění povinností v oblasti pojistného 

- nebyly zjištěny nedostatky 

3. Plnění povinností v důchodovém pojištění 

 - nebyly zjištěny nedostatky 
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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. 

 
Spolupráce školy se Spolkem rodičů a přátel SOŠ a SZŠ  Benešov  

 

Členská schůze Spolku rodičů a přátel SOŠ a SZŠ Benešov se uskutečnila 28. 11. 2018.              

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 pětkrát. 

Schůze výboru se konaly dle časového plánu práce na školní rok 2018/19. 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 sportovní a kulturní aktivity žáků. Podle stipendijního řádu ze svého 

rozpočtu vyplatil žákům s výborným prospěchem odměny za první i druhé pololetí.  

 

 

11. 10. 2018  Příprava členské schůze spolku 

  

28. 11. 2018  Členská schůze spolku, třídní schůzky, 

 hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí, 

 příprava maturitního plesu 

  

Schůze výboru: 

 

24. 1. 2019  Schválení odměn ze stipendijního fondu 

 

11. 4. 2019 Hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí,   

 třídní schůzky, hodnocení a vyúčtování maturitního plesu 

 

27. 6. 2019 Hodnocení školního roku, 

 schválení odměn ze stipendijního fondu 
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Zpráva o činnosti školské rady 
 

Školská rada pracovala v šestičlenném složení. 

 

 

Složení  školské rady: 

 

Mgr. Lukáš Seidl      - předseda školské rady, zástupce zřizovatele (do 6. 11. 2018)  

Bc. Hana Babková      - předseda školské rady, zástupce zřizovatele (od 7. 11. 2018) 

Ing. Jiří Švadlena      - zástupce zřizovatele 

p. Josef Vyhnálek      - zástupce rodičů a žáků do 7. 11. 2018 

Mgr. Hana Haubertová   - zástupce rodičů a žáků do 7. 11. 2018 

Ing. Petra Sobotovičová - zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Věra Kolínová       - zástupce pedagogických pracovníků do 7. 11. 2018 

Mgr. Martina Pacovská  - zástupce pedagogických pracovníků od 5. 12. 2018 

pí Martina Bartůšková    - zástupce rodičů a žáků od 8. 11. 2018 

pí Iveta Marešová           - zástupce rodičů a žáků od 8. 11. 2018 

 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 se konala 4 jednání (dle Jednacího řádu ŠR) s tímto programem: 
 

 

12. 10. 2018 Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2017/2018 

 

15. 1. 2019 Úvodní zasedání nově zvolené školské rady 

 Volba předsedy školské rady 

 Projednání jednacího řádu 

  

14.  3. 2019 Seznámení se zprávou o hospodaření školy za rok 2018 

 Projednání návrhu rozpočtu školy a finančního plánu na rok 2019 

                                             Projednání koncepčního záměru 

   

27.  8. 2019 Projednání a schválení ŠVP Praktická sestra 
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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. 2018 za I.pol. 2019 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  21 777 112 11 057 - 

2. Výnosy celkem  21 827 112 11 098 - 

z 

toho 

Příspěvky a dotace na provoz (úč. 672)  21 814 - 10 928 - 

ostatní výnosy   13 - 170 - 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

 před zdaněním  
50 0 41 - 

II. Přijaté příspěvky a dotace: 

Komentář: 

V roce 2018 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 2018 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 dotovaly. 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k  31. 12. 2018 

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 
18 693 

z 

toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 18 504 

z toho mzdové výdaje (bez nemocenské) 13 066 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 439 atd.) 189 

 
33 073 – navýšení platů nepedagogických pracovníků - 

33 166 - soutěže 44 

  33 034 – podzimní maturity - 

  33 052 – zvýšení platů – pracovníků v RgŠ - 

  33 063 - šablony 145 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje 

celkem  (NIV)1 
3 063 

z 

toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)  2 388 

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)1 675 

z toho 

004 – podpora učňovského školství 307 

007 – nájemné tělocvičny 85 

012 – opravy - zubní laboratoře  283 

5. Z ostatních kapitol kraje – mimo kap. 05 (040) – TANEČNÍ POHÁR 20 

6. jiných zdrojů (Město Benešov) 11 
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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 dařilo 

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. 

 

Za velký úspěch uplynulého školního roku považujeme navázání úzké mezinárodní spolupráce 

s francouzskou školou Lycée Général et Technologique Julien Wittmer a zisk nemalého objemu 

finanční prostředků na projekty „Vzdělání ke kvalitě 2“ (Šablony 2) a „Do Evropy na zkušenou“ 

(Erasmus+), díky nimž budeme moci v následujících letech realizovat další vzdělávání učitelů   

a celou řadu aktivit pro žáky včetně zahraničních odborných stáží. 

 

Přestože výroční zpráva nemůže zachytit všechny události roku, věřím, že dobře poslouží 

k připomenutí toho nejdůležitějšího. 

 

 

Datum zpracování: 1. 10. 2019 

Datum projednání a schválení školskou radou: 8. 10. 2019 

Datum projednání v pedagogické radě: 9. 10. 2019 

 

 

 

 

V Benešově dne 1. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Regina Komárková 

ředitelka 

 

 

 

 

 

Příloha 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 
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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 2018 

 
 
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                        

a Střední zdravotnická škola Benešov výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své 

činnosti v oblasti poskytování informací. 

 

* § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace:               2 

 

* § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 

 

* § 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. 

 

 

V Benešově dne 10. 1. 2019 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Regina Komárková 

ředitelka  
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