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1. Základní údaje o škole/zařízení 

 

Název školy:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 

 

Adresa:  28. října 2707 
 470 06 Česká Lípa 

  

IČO: 14 451 018 

 

Identifikátor zařízení:  600 010 104 

  

Právní forma:    Příspěvková organizace 

  

Zřizovatel:  Liberecký kraj 

IČO: 70 891 509 

Adresa: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 

             Organizace je zřízena od 1. 10. 2001 

 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Kubátová Ortová  

 telefon: 481 131 050 

 
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

 

Střední škola    kapacita 1 464 žáků  IZO:  102 133 786 

 

 

Školská rada:  

Zvolení členové školské rady v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 

561/2004/Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

v platném znění a podle ustanovení čl. 9 Volebního řádu pro volby do školských rad 

přijatého usnesením Rady Libereckého kraje č. 930/05/RK ze dne 16. 8. 2005 

 

Za SOŠ a SOU: 

Ing. Monika Habartová -  předsedkyně ŠR 

Miroslav Konečný 

Jan Kolář 

Michaela Vykysalová 

Jmenovaní členové školské rady: 

František Chot 

Mgr. Tomáš Vlček 

 

 

 

Zřizovací listina:  Text ZL byl přijat usnesením č. 329/18/11/ZK  

Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 8. 2018, s 

účinností ode dne 1. 9. 2018. 

 

Místa poskytovaného vzdělávání:  1. 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa 

 2.  Svojsíkova stezka 2945, 470 01 Česká Lípa 

 3.  Palackého nám./Mariánská ul./ 545, 470 95 -výuka 

zde neprobíhá 

 4.  Lužická 588, 470 01 Česká Lípa 
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2. Organizace studia (činnosti) 

 

Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2018/2019 

 

    Obor Kód Počet žáků 

1. 4 leté Mechanik elektrotechnik 2643L01 20 

2. 4 leté Hotelnictví  6542M01 36 

3. 4 leté Ekologie a životní prostředí 1601M01 20 

4. 3 leté (H) Cukrář 2954H01 55 

5. 3 leté (H) Pekař 2953H01 30 

6. 3 leté (H) Instalatér 3652H01 18 

7. 3 leté (H) Zemědělec-farmář 4151H01 34 

8. 3 leté (H) Elektrikář a elektrikář-silnoproud 2651H01 62 

9. 3 leté (H) Kuchař-číšník 6551H01 98 

10. 3 leté (H) Truhlář 3356H01 34 

11. 3 leté (H) Strojní mechanik 2351H01 69 

12. 3 leté (H) Obráběč kovů 2356H01 38 

13. 3 leté (H) Mechanik opravář silnič. motor. vozidel  2368H01 63 

14. 3 leté (H) Kadeřník 6951H01 69 

15.  2 leté (E) Práce ve stravování 655100 51 

16.  2 leté (E) Lesnické práce 41560 39 

17. NS Denní nást.- podnikání 6441L51 62 

  Celkem:  798 

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy/zařízení 

 

a) Přehled o věkové skladbě a způsobilosti pedagogických pracovníků  

 
Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) 

  v přepočtených úvazcích 

     

       počet        
(přepočtení 

na plně 
zaměstnané) 

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 
51 let - 

důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

celkem 

celkem 2,25 16,41 14,26 34,90 14,40 82,23 

z toho ženy 1,27 9,39 9,27 19,90 5,26 45,09 
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Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) 

 v přepočtených úvazcích 
   

     počet                      
(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez odborné 
kvalifikace  

  82,22 8,33  

   
    

 

     

Z toho: 
počet 

(fyzický 
počet) 

z toho bez 
kvalifikace 

poradenské služby ve škole *:     

výchovný poradce 3,00 2,00 

školní metodik prevence 1,00 0,00 

školní speciální pedagog 0,00 0,00 

školní psycholog 0,00 0,00 

ostatní:     

koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů 
VOŠ 2,00 1,00 

koordinátor informačních a komunikačních technologií 5,00 4,00 

koordinátor environmentální výchovy 0,00 0,00 

     * poradenské služby ve škole - § 7 odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. 
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b) Počet nepedagogických zaměstnanců 

 

Přepočtené úvazky        32,07 zaměstnanců 

 

c) Složení managementu školy ve školním roce 2018/2019 

 

Teoretická část vyučování u maturitních a učebních oborů 

Zástupkyně ředitele: Ing. Michaela Hrdličková, Ing. Marie Smigová 

Vedoucí odloučeného pracoviště Lužická ul. (budova školy): Mgr. Alexandra Šlegrová 

 

Praktická část vyučování u učebních oborů 

Zástupkyně ředitele Bc. Jana Bavorová: gastro obory a obor kadeřnictví 

Zástupce ředitele pan Petr Rožníček: kovo, dřevo, elektro obory, obor automechanik, 

instalatér 

Vedoucí odloučeného pracoviště Svojsíkova stezka (dílenské haly): pan Václav Kučera - 

vedoucí učitel odborného výcviku pověřený řízením OP 

Vedoucí odloučeného pracoviště Lužická ul. (dílenské haly): Ing. Stanislav Bajtl 

zemědělské a lesnické obory 

 

Ekonomické vedení školy 

Ing. Jana Zátková - zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek školy 

Vlastimil Bobek- vedoucí úseku majetku, oprav, investic a materiálně technického 

zabezpečení školy 

 

Další pedagogické pozice: 

Výchovní poradci: Ing. Michaela Hrdličková, Mgr. Iva Školová, Ing. Dana Sedláčková  

Školní metodik prevence: Mgr. Iva Školová  

Koordinátor ŠVP: Ing. Leoš Doubek, Mgr. Jana Zachrlová 

 

Doplňková činnost školy 

Škola provozuje vlastní penzion 

Tereza  Hamžíková – vedoucí penzionu Lípa 

Odkaz na webové stránky penzionu: http://www.penzionlipa.cz/cs/ 

 

d) Změny v pedagogickém sboru 

 

Poprvé po několika předchozích letech nemusela škola snižovat počty pedagogických 

pracovníků a předávat výpovědi z důvodu „nadbytečnosti“.  

 

e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Osvědčení o získání profesní kvalifikace č. MSMT - 42605/201 lektor dalšího vzdělávání 

(75-001-T) se zaměřením na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Certifikát získali dva pedagogové
1
 

                                                 
1
 Od školního roku 2019/2020 byla na škole zahájena výuka českého jazyka pro žáky cizince. Hrazeno z 

projektu OP VVV „Šablony na SŠ a VOŠ“. 

http://www.penzionlipa.cz/cs/
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Pedagogové školy dokončili specializační studia, která zahájila v předchozím školním 

roce 

 specializační studium na pracovní pozici školní metodik prevence /Služby škole, 

Mladá Boleslav/ – jeden pedagog, 

 specializační studium na pracovní pozici výchovný poradce /Karlova Univerzita, 

Praha/ – dva pedagogové, 

 specializační studium na pracovní pozici koordinátor ŠVP/NIDV, Praha/.  

 

DPS – absolvování programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Vyšší 

odborná škola, Střední průmyslová škola Varnsdorf – jeden učitel odborného výcviku 

 

f) Mzdové podmínky 

 
 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Celkový počet zaměstnanců 144,31 125,70 117,09 114,29 

Počet pedag. zaměstnanců 106,5 93,39 86,31 81,97 

Průměr. výše měsíčního platu pedag. zaměstanců 27 712 30 037 33 557 36 202 

Průměr. výše měsíč. platu nepedag. zaměstanců 18 831 21 217 25 057 25 650 

 

 

4. Údaje o počtu žáků  

 

a) Počty žáků a tříd 

 

Počet tříd: (školní rok 2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj průměrného počtu žáků ve třídě:  

 

Počty žáků: (škol. rok 2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 
Tříd 

celkem 

Z toho 

Denní stud. Dálk. stud. 

1. 13 13 0 

2. 13 13 0 

3. 10 10 0 

4. 1 1 0 

Celkem: 37 37 0 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

23 22,3 22,1 22,5 21 21,5 

Žáků  Z toho 

Celkem Denní stud. 
Dálková forma 

st. 

798 798 0 
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b) Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2018/2019 

 
Údaje o přijímacím řízení 

 počet 
 

  SŠ a VOŠ počet 

Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 338 

Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 90 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 328 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 10 

Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 7 

        z toho vyřešeno autoremedurou 7 

        z toho postoupeno krajskému úřadu 0 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 90 

Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího 
řízení 6 

Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 9 

Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 

   

 

5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 

 

5.1 Prospěch a výsledky přijímacího řízení 

 

a) Prospěch školy, výchovná opatření a absence  

 

Prospěch žáků   

 1. pololetí 2. pololetí 

Prospěl s vyznamenáním 11 25 

Prospěl 333 464 

Neprospěl 164 216 

Nehodnocen 249 0 

 

Žáci, kteří neprospěli, obvykle žádají o opakování ročníku. Ve většině případů je jim 

vyhověno.  
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Výchovná opatření 
  

 
1. pololetí 2. pololetí 

pochvala třídního učitele 47 49 

pochvala učitele odb. výcviku 29 40 

pochvala ředitelky školy 24 34 

napomenutí 130 112 

důtka třídního učitele 65 41 

důtka učitele odbor. výcviku 55 45 

důtka ředitelky školy 28 54 

snížená  známka  z chování 43 49 

 

 
 

 

 



 

b) Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek 

 

 
Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách   - počet 

     

         

         zkoušky v řádném (jarním) termínu bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v náhradním termínu (září) bez 
opravných zkoušek  

opravné zkoušky (jaro+září) 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

138 119 19 26 13 13 19 15 4 

 

 

 
Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách – počet 
 

     zkoušky v jarním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

zkoušky v podzimním zkušebním období bez 
opravných zkoušek 

opravné zkoušky v jarním i podzimním 
zkušebním období 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, kt. 
konali zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

počet žáků, 
kt. konali 
zkoušku 

počet žáků, 
kteří prospěli 

počet žáků, kt. 
neprospěli 

44 17 27 6 2 4 53 17 36 
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c) Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 

 

Počet nově přijatých do 1. ročníku 

 

    Obor Kód 
Počet 
žáků 

1. 4 leté Hotelnictví  6542M01 11 

2. 4 leté Ekologie a životní prostředí 1601M01 10 

3. 3 leté Cukrář 2954H01 15 

4. 3 leté Kuchař-číšník 6551H01 42 

5. 3 leté Elektrikář-silnoproud 2651H01 13 

6. 3 leté Elektrikář 2651H01 13 

7. 3 leté Instalatér 3652H01 14 

8. 3 leté Kadeřník 6951H01 28 

9. 3 leté 
Mechanik opravář sil. motor. 
vozidel  

2368H01 
29 

10. 3 leté Pekař   2953H01 6 

11. 3 leté Strojní mechanik 2351H01 26 

12. 3 leté Obráběč kovů 2356H01 11 

13. 3 leté Truhlář 3356H01 14 

14. 3 leté Zemědělec-farmář 4151H01 26 

15. 2 leté Lesnické práce 4156E01 12 

16. 2 leté Práce ve stravování 6551E02 35 

17. NS Podnikání - denní  6441L51 30 

    Celkem:   335 

 

5.2 Uplatnění absolventů 

 

5.2.1 Uplatnění absolventů maturitních oborů 

Absolventi oboru „Ekologie a životní prostředí“ se po ukončení studia stávají státním 

zaměstnancem (obecní a městské úřady), zaměstnancem v oblasti ochrany přírody, odpadovým či 

ekologickým hospodářem jakéhokoli podniku, pracovníkem v zemědělství, laborantem, odborným 

poradcem či pracovníkem v muzeích. Případně pokračují ve studiu na VŠ. 

V rámci studia získávají žáci školy praktické dovednosti díky jednodenním stážím a vícedenní 

odborné praxi ve spolupráci s různými institucemi a podniky – viz bod 6. 

 

Žáci oboru „Hotelnictví“ získávají obchodně podnikatelské vzdělání s užším zaměřením na 

hotelový provoz a cestovní ruch. Nacházejí uplatnění ve středních technickohospodářských 

(manažerských) funkcích ve službách ubytovacích, lázeňských, stravovacích, službách cestovního 

ruchu. V rámci studia získávají žáci školy praktické dovednosti díky účasti na cateringových 

akcích. Škola navázala v tomto smyslu užší spolupráce s Městem Česká Lípa, s hotelem 

v německém městě Kirshau a s restaurací a penzionem v České Lípě. 

Žáci maturitních oborů obdrží po úspěšném absolvování studia „Europasy“ v českém, anglickém a 

německém jazyce. 
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5.2.2 Uplatnění absolventů učebních oborů 

 

Absolventi našich patnácti učebních oborů nemají v současné 

době téměř žádné problémy s nalezením pracovního 

uplatnění. 

         Naše 

škola vydává  Europasy v českém, anglickém a německém jazyce 

také úspěšným absolventům učebních oborů. 

 

5.3 Produktivní činnost žáků ve škole  
 

Žáci učebních oborů se učí, v souladu s ŠVP (RVP), řemeslným 

dovednostem na reálných zakázkách. A to v rámci výuky v dílnách a dalších prostorách, kde probíhá 

praktické vyučování.   

Produktivní činnost (PČ), tzn. prodej výrobků a služeb žáků učebních oborů veřejnosti, probíhá téměř ve 

všech učebních oborech. 

Roční obrat činí cca 3,7 mil. Kč.  

Jedná se o nejvýznamnější tzv. „vlastní“ příjem školy v rámci tzv. hlavní činnosti školy. Více viz poslední 

kapitola 14. Základní údaje o hospodaření školy. Výnosy z PČ významně pokrývají náklady na pořízení 

materiálu pro výuku žáků na praktickém vyučování, pokrývají náklady na energie a služby související 

s touto činností. 

Organizaci zakázkové činnosti, kalkulace, zpracování technologických výkresů, zajištění prodeje výrobků a 

nabídku služeb zajištují ostatní zaměstnanci školy (tzv. nepedagogové), zástupci ředitelky pro praktické 

vyučování, částečně také další vedoucí pedagogičtí pracovníci na úseku praktického vyučování. 

Největší výnosy za PČ  u oborů: 

 prodej ve školním bufetu (pro veřejnost), ve školní kantýně (pro žáky a zaměstnance ve vnitřních 

prostorách školy).  Zde se prodávají výrobky oborů kuchař, cukrář, pekař – obrat cca 1,2 mil. Kč ročně 

 školní truhlárna, školní autoservis - obory truhlář, automechanik, 

 školní kadeřnictví – kadeřnice, 

 prodej pšenice a brambor ze školních polí oboru zemědělec – farmář. Pole má škola pronajatá od 

Města Česká Lípa,  

 „KOVO výroba“ – žáci oboru strojní mechanik (dříve zámečník), obráběč,  

 žáci oboru instalatér a elektrikář pracují průběžně pod dozorem učitelů odborného výcviku především 

na vnitřních opravách rozsáhlého areálu školy, 

 omezení PČ: Zakázky lze realizovat vždy s ohledem na průběh školního roku (prázdniny, závěrečné 

zkoušky, opravné zkoušky).  

Odměny žákům za produktivní činnost v souladu se školským zákonem: 

Žákům školy bylo vyplaceno na odměnách za produktivní činnost     948 279 Kč 

- z toho vyplaceno za podíl na školních zakázkách    334 947 Kč 

- z toho vyplaceno na smluvních pracovištích     613 332 Kč 
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zaměstnavatel počet žáků forma spolupráce 

Autocentrum Josef Zahrádka, Sad 5. května 472, Cvikov 1 automechanik 

Autoservis Jan Žahourek, Mariánská 3103, Česká Lípa 4 automechanik 

Klapka, Chelčického 3354, Česká Lípa 2 automechanik 

Auto Equip Martin Potůček, Lukostřelecká 1154, Česká Lípa 4 automechanik 

Autoopravna A-GAS, Liberecká 135, Česká Lípa 1 automechanik 

Dunex auto v.o.s., Holany 22, Česká Lípa 1 automechanik 

Honda servis, Lipex plus spol. s r.o., Hrnčířská 2576, Česká Lípa 2 automechanik 

Šubrt Vilém Autoservis, Okrouhlická 4, Mimoň 2 automechanik 

RSP CARSCL, Jestřebí 72 1 automechanik 

Gerhard Horejsek a spol. s.r.o.,Sluneční 3115,  Česká Lípa 2 automechanik 

Obec Jestřebí, Jestřebí 142 (lesnické práce -skupina žáků pod odbor. 

vedením)  24 lesnické práce 

Farma Lípa s.r.o. Zákupy, Šidlov 14 1 zemědělec-farmář 

Statek Ploužnice  s.r.o., Ploužnice 280, Ralsko 1 zemědělec-farmář 

Johnson Controls, U Obecního lesa 3343, Česká Lípa 1 strojní mechanik 

Festool, s.r.o., Chelčického 1932, Česká Lípa 5 

strojní mechanik, 

obráběč kovů, 

elektrikář 

Revok, s.r.o., Dubická 3282, Česká Lípa 4 strojní mechanik 

Bombardier, Česká Lípa, Svatopluka Čecha 1205                     2 strojní mechanik 

Údržba s.r.o., Příčná 1873, Česká Lípa               2 

strojní mechanik, 

strojírenské práce, 

instalatér 

Hoerbiger Žandov, Nádražní 10, Žandov 1 obráběč kovů 

Petr Roman - Elektroservis, Na Blatech 3294, Česká Lípa 2 elektrikář 

Fehrer Bohemia s.r.o., Litoměřická 86, Česká Lípa 1 

strojní mechanik, 

elektrikář 

Topaz CL s.r.o., Heřmaničky 2, Česká Lípa 2 instalatér 

František Doležal, Liberecká 25, Česká Lípa 1 instalatér 

SEPO COMPANY s.r.o., Vinohradská2165/48, Praha 2 2 

elektrikář,                    

elektrikář silnoproud 

Alad CZ s.r.o., Hrnčířská 761, Česká Lípa 1 

elektrikář,                    

elektrikář silnoproud 

Bohemian Smithery Trade s.r.o., Huťská 973, Kamenický Šenov 1 obráběč kovů 

Jizerské pekárny , Česká Lípa 4 pekař 

Jizerské pekárny , Česká Lípa 4 cukrář 

Regata  Čechy a.s.                                                                                             

Hotel PORT U JEZERA, Valdštejnská 530, Doksy 3 číšník 

Regata  Čechy a.s.                                                                                             

Hotel PORT U JEZERA, Valdštejnská 530, Doksy 3 kuchař 

CELKEM 85   

Ukázky produktivní činnosti žáků 
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6. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

6.1 „Škola doporučená zaměstnavateli 2018“ - ocenění školy Klubem zaměstnavatelů ČR 

„Klub zaměstnavatelů  ČR“ každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší střední školy. 

Letos  se do hlasování zapojilo již rekordních 350 firem v rámci ČR. V letošním ročníku soutěže 

o nejlepší střední školy, které doporučují regionální zaměstnavatelé, se naše škola v 

Libereckém kraji umístila v první desítce nejlépe hodnocených škol. Regionální 

firmy velmi vysoko hodnotí především snahu naší školy připravit absolventy na reálné 

pracovní  prostředí. Toto ocenění je výsledkem několikaleté spolupráce s  podniky a středními a 

malými firmami v našem kraji. 

 

6.2 Spolupráce se zaměstnavateli 

6.2.1 Maturitní obory 

a) Obor „Ekologie a životní prostředí“  

V tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s ZOD Brništěm.  

(Pozn. V letech minulých byla spolupráce pouze s oborem zemědělec – farmář.) 

U oboru „Ekologie a životní prostředí“ jsme ve spolupráci s touto v regionu velmi známou 

zemědělskou akciovou společností upravili v minulém školním roce tematické plány (témata 

rostlinná a živočišná výroba). V tomto školním roce již probíhá výuka podle upravených 

tematických plánů. 

ZOD Brniště zajistilo pro žáky tohoto učebního oboru týdenní odbornou praxi a to včetně 

ubytování a stravy. Žáci se měli možnost zapojit do výuky ve vzdělávacím centru ZOD Brniště, 

ale také poznat praxi velkochovu drůbeže, skotu a zázemí provozu velké zemědělské firmy. 

Škola se v roce 2018 stala členem Okresní agrární komory, jejíž vznik inicioval za ZOD Brniště 

Ing. Petr Kubíček. Výsledkem spolupráce, je kromě jiného, rozšíření stipendijního programu. Od 

nového školního roku 2019/2020 budou finančně podporováni stipendijním programem i žáci 

oboru zemědělec – farmář. 50% nákladů bude hradit Krajská agrární komora. 50% nákladů bude 

hradit zřizovatel školy Liberecký kraj. 

 

Odborná praxe v Národním parku České Švýcarsko v Krásné Lípě 

Žáci druhého ročníku tohoto oboru byli smluvně umístěni na odborná pracoviště ochrany přírody 

– Správa CHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, odloučené pracoviště CHKO 

Kokořínsko – Máchův kraj v Doksech a Správa NP České Švýcarsko v Krásné Lípě. Žáci měli 

možnost se na týden zapojit do aktivit těchto pracovišť, vyjet na terénní práce a nahlédnout do 

činnosti pracovníků ochrany přírody. 
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b) Obor „Hotelnictví“  

Zahraniční odborné praxe 

Podruhé letos proběhla čtrnáctidenní odborná praxe v zahraničí a to v exkluzivním hotelu 

v německém městě Kirshau. Pro žáky je tato zahraniční praxe velmi zajímavá, někteří z nich si 

domluvili také letní brigádu.  

Odborné praxe v regionu na cateringových akcích 

Žáci tohoto oboru absolvovali odborné praxe v rámci cateringových akcí, které nabízí naše škola 

pro veřejnost a instituce (Město Česká Lípa, Město Nový Bor, divadlo a kino Nový Bor a Česká 

Lípa).  

Odborná praxe ve firmě GURMÁN s.r.o., Praha, provozovna - "Stará Lípa" v České Lípě 

V této provozovně lze pro žáky zajistit všechny odborné činnosti a to na ubytovacím úseku, 

stravovacím úseku, tak na úseku výrobním. 

 

6.2.2 Učební obory a odborné praxe 

Učební obory tříleté typu „H“ 

- škola dlouhodobě spolupracuje s mnoha podniky v regionu. Ve školním roce 2018/2019 jsme 

uzavřeli smlouvu o odborné praxi se 29 regionálními firmami. Žáci učebních oborů zde 

vykonávají od 2. ročníku odbornou praxi, 

- výuka ve firmách probíhá v souladu s tematickými plány daných oborů. Kontrola jejich 

plnění probíhá měsíčně, */ 

- toto pravidelné osobní setkávání učitelů odborného výcviku se zástupci firem přináší také 

průběžné aktualizace tematických plánů s cílem najít soulad mezi požadavky firem a požadavky 

na vykonání „státních“ závěrečných zkoušek, 

- obvykle se vrací žáci po třech měsících do školních dílen a zde pokračuje výuka v souladu 

se ŠVP. Žáci si zde doplní vědomosti a dovednosti, které potřebují k úspěšnému vykonání státní 

závěrečné zkoušky a které firmy nemohou zajistit, 

- žáci učebních oborů jsou na smluvních pracovištích „placeni“ za svoji práci v souladu se 

školským zákonem. 

*/ Pokud nastane situace, že firmy nejsou schopny zajistit plnění tematických plánů, pak se žáci vrací do dílenských 

pracovišť školy dříve, než uplyne smluvní vztah. 

Učební obory pro znevýhodněné žáky ZŠ - tzv. obory typu „E“ 

- žáci oboru lesnické práce mají zajištěnu praxi v lesích v obci Jestřebí. Pracují především 

s křovinořezem a motorovou pilou, 

-žáci oboru práce ve stravování pracují ve školní jídelně. Zde, pod vedením učitelů odborného 

výcviku, se podílí na přípravě obědů, které se prodávají veřejnosti ve školní restauraci nebo ve 
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školním bufetu. Díky této organizaci výuky se žáci oboru E naučí více dovedností, než je 

požadovaný základ učiva z RVP. 

 

6.2 Spolupráce maturitního oboru „Ekologie a životní prostředí“ s Vlastivědným muzeem a 

galerií Česká Lípa  

Naši „ekologové“ opětovně pořádali ekologickou soutěž pro žáky základních škol a gymnázií 

Již 22. ročník „Ekologické soutěže žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií“ proběhl 

na půdě SOŠ a SOU 28. října, Česká Lípa a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Ke 

zdárnému průběhu akce účinně přispěli i studenti 2. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní 

prostředí, kteří nejen jako pořadatelská služba zajišťovali hladký a regulérní průběh soutěží 

v učebnách, ale podíleli se pod vedením pedagogů školy na přípravě 14 zkušebních testů, mnoha 

prezentací, „poznávaček“… Celkem bylo vytvořeno 280 různorodých otázek a úkolů vztahujících 

se nejen k problematice vody a její ochrany, ale i obecné ochraně životního prostředí a 

k zemědělství. Letošním téma soutěže znělo „Voda v přírodě“. 

Zúčastnilo se 16 škol z Českolipska a Děčínska, z toho 13 ZŠ a 3 gymnázia.  

Den zvířat 

Dne 4. 10. 2018 naše škola opět spoluorganizovala Den zvířat ve Vlastivědném muzeu a galerii 

v České Lípě. Akce se konala v rámci Mezinárodního dne zvířat, který je připomínkou roku 1226, 

kdy zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a 

týraná zvířata. Tématem akce se tento rok stala zvířata žijící kolem nás. S akcí velmi pomohli 

studenti 2. ročníku maturitního oboru Ekologie a životní prostředí. 

Mezinárodní den vody 

Dne 21. 3. 2019 studenti maturitního oboru Ekologie a životní prostředí z 2. a 4. ročníku opět 

pomohli zorganizovat Mezinárodní den vody ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 

Akce byla určena pro MŠ a ZŠ Českolipska a zájem projevilo více jak 100 dětí. Program pro šest 

stanovišť si naši studenti připravili sami a to i v několika věkových kategoriích.  

Den Země 

Programu se zúčastnilo 1060 dětí z mateřských a základních škol v České Lípě. Naši studenti 

oboru Ekologie a životní prostředí z 1. a 2. ročníku si nejen připravili úkoly na jednotlivých 

stanovištích, ale celý den se dětem věnovali.  

Den pro ekologii 

Žáci 1. ročníku Ekologie a životní prostředí pomáhali při ekologické soutěži pro žáky 6. tříd 

z celého Libereckého kraje. Soutěž se konala v srdci Lužických hor.  

Každoroční výstava hub 

Výstava proběhla v září 2018 a to za pomoci žáků maturitního oboru Ekologie a životní prostředí. 
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6. 3 Charitativní činnost žáků školy 

 

Pod vedením Mgr. I. Školové a Bc. K. Čiberové se žáci školy zapojují do řady charitativních 

činností. 

Srdíčkový den - září a prosinec 2018, žáci tříd KD2,C2,ES2 

Žáci školy se zapojili do celorepublikové sbírky. Finanční prostředky byly použity ve prospěch 

těžce nemocných dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, konkrétně na 

doplatek invalidních vozíčků, zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 

Pro tyto sbírky naše škola vybrala celkem částku 11 306 Kč. 

 

Fond Sidus - „Změň sebe - změníš svět“ - říjen 2018, žáci tříd P1 a C3 

Charitativní sbírka na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 

v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Pro tuto 

sbírku naše škola vybrala 1 858 Kč. 

 

„Palačinka“ s Farní charitou Česká Lípa 

Na vánočních trzích naši žáci ve spolupráci se zaměstnanci Farní charity připravovali pro 

veřejnost palačinky. Vybrané finance byly použity pro akce dětí z Azylového domu Jonáš. 

 

Sbírka pro Azylový dům Jonáš 

Během října a listopadu 2018 probíhala sbírka her a hraček pro Azylový dům Jonáš. 

 

Český den proti rakovině – květen 2019 - žluté kvítky 

Jako každoročně se i letos naše škola zapojila do celonárodní sbírky Český den proti rakovině. 

Výtěžek byl věnován prevenci nádorů plic. Naši studenti přispěli částkou 10 993 Kč. 

 

Den pro děti z Azylového domu Jonáš v České Lípě – květen 2019, žákyně třídy C3 

Stalo se již tradicí, že každým rokem naši studenti pořádají zábavný den pro děti z Azylového 

domu Jonáš v České Lípě. Tentokrát žákyně 3. ročníku oboru Cukrář společně s dětmi a 

maminkami z  domu Jonáš vyrazili na výlet do Žizníkova na hřiště, kde děti (ty nejmenší za 

pomoci maminek) plnily různé úkoly (házení na cíl, zpívání, hledání rozdílů…).  Na závěr si 

všichni společně opekli špekáčky.  Žákyním 3. ročníku oboru Cukrář přišli do naší školy pak v 

červnu osobně poděkovat zaměstnanci a rodiče z Azylového domu Jonáš. 
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6.4 Exkurze do firem, případně ukázky firem v našich prostorách 

A/ V rámci kariérového poradenství se pravidelně žáci školy účastní se svými pedagogy řady exkurzí  

Exkurze a další obdobné akce Obor, třída 

FOR GASTRO HOTEL – veletrh, EXPO Praha Letňany – 

přednášky, workshopy, setkání na téma moderní gastronomie 

obor "Kuchař" 2. a 3.ročník 

Festool a.s. – téma: CNC centrum, obrábění obor "Obráběč kovů" 1.- 3.ročník 

Hoerbiger a.s. Žandov – téma: výroba dílů na CNC strojích obor "Obráběč kovů" 1.- 3.ročník 

TOS Varnsdorf – téma: prohlídka areálu firmy obor "Obráběč kovů" 1.ročník 

Kadeřnictví Liberec /velkosklad – prodejna/ – téma: moderní 

vybavení kadeřnictví  

obor "Kadeřnice" -1., 2.,3.ročník 

Rozvodna Dubice – téma: prohlídka areálu obory "Elektrikář" a Mechanik 

elektrotechniky 2.ročníky 

Státní zámek Zákupy a arboretum zámku – téma: poznávání rostlin, 

cestovní ruch 

obory Hotelnictví - 2., 3.ročník 

Sklárna a Sklářské muzeum Nový Bor obor "Elektrikář" 2.ročník 

Historické Drážďany obory Hotelnictví, Ekologie, 

Podnikání - 2.ročník 

Muzeum Pevnostní město Terezín obor "Podnikání"- 1.ročník 

Kongresové centrum Praha – finále soutěže ČR – instalatér  obor "Instalatér" 1.- 3.ročník 

Litoměřice – téma: cestovní ruch, historie Hotelnictví, Ekologie- 2.ročník, 

Podnikání- 1.ročník 

zámek Lemberk – téma: cestovní ruch, historie Hotelnictví, Ekologie - 3.ročník 

Drážďany – téma: historie, cestovní ruch Hotelnictví, Ekologie - 1. a 3.ročník 

Praha Vyšehrad – téma: cestovní ruch, historie Hotelnictví, Ekologie,  Podnikání- 

1.ročník 

Krásná Lípa – Dům Česko Saského Švýrcarska – téma: ekologie, 

historie spolupráce Čechů a Němců v pohraničí 

Cukrář - 2.ročník 

Divadlo "Last wish" Jiráskovo divadlo Česká Lípa Hotelnictví, Ekologie - 3.ročník, 

Podnikání 1. a 2.ročník 

Frýdlant – Pivovar – téma: cestovní ruch, technologický postup 

výroby piva 

Hotelnictví, Ekologie - 3.ročník 

Dražice – téma: výroba zásobníků teplé vody obor "Instalatér" 1.- 3.ročník 

Firma Obor 

 

B/ Řada firem má každoročně zájem oslovit naše žáky i v našich prostorách.  

Letos škola připravila prostory pro tyto firmy: 

- zástupce firmy SIEMENS  s.r.o. – prezentace, předvedení výrobků + nábor zaměstnanců – pro 

žáky třídy ES3, červen 2019, 

- zástupce firmy KROFIAN – prezentace firmy, prezentace výrobků – pro žáky ES2, březen 

2019, 

- zástupce firmy ROTEMBERGER – prezentace firmy, praktická ukázka nových výrobků – pro 

žáky oboru instalatér, duben 2019. 

 

6.5 Spolupráce s regionálními základními školami 

V rámci snahy zvýšit atraktivitu řemeslných (učebních) oborů pro žáky základních škol jsme také 

v tomto školním roce pokračovali v pořádání „Řemeslných dnů na SOŠ a SOU“ pro žáky 
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základních škol. Finanční prostředky na tyto akce jsme získali díky projektu NAKAP, který 

realizuje zřizovatel školy Liberecký kraj. 

Žáky základních škol spolu s jejich pedagogy zveme do našich výrobních školních hal, dílen, 

kuchyněk. Zde se mají možnost seznámit především s praktickou částí výuky. Vidí, jak se pracuje 

na soustruzích, ve svařovací škole, jak se opravují rozvody vody, jak se vyrábí palačinky, zdobí 

perníčky atd.  Řemeslné dny jsou hodnoceny ze strany ZŠ velmi pozitivně.  

Škola využívá také možnosti prezentovat se přímo v základních školách nebo se účastní 

jednotlivých burz na konkrétních ZŠ. 

 

6.6 Další aktivity 

Škola je členem Okresní agrární komory, členem Asociace kuchařů a cukrářů České 

republiky. 

Škola je také členem Sdružení učňovských zařízení. Díky tomuto členství má škola rychlý 

přístup k informacím, které se týkají aktuálních koncepčních změn ve vzdělávací soustavě ČR. 

Naše škola pořádá každoročně ve spolupráci s Asociací středoškolských sportovních klubů 

fotbalový turnaj pro ostatní místní střední školy. 

 

6.7 Přehled hlavních institucí, se kterými škola spolupracuje 

Firmy, kde probíhají odborná praxe žáků učebních oborů – viz bod 5.3 

Exkurze – viz bod 6.5 

Další spolupráce 

 Pedagogicko psychologická poradna Česká Lípa (profitesty, individuální konzultace  

           žáků případně rodičů problémových žáků), 

 Městské úřady (odbor sociálních věcí, kurátor pro mládež), 

 Asociace školních sportovních klubů,  

 Krajská hygienická stanice Liberec – využití nabídky přednášek, informační materiály, 

 Dobrovolnické centrum Česká Lípa – zapojení žáků do činnosti, 

 Regionální tisk – propagace činnosti školy,  

 Policie města Česká Lípa, 

 Policie ČR – pomoc při prevenci šikany a trestné činnosti, 

 Farní charita Česká Lípa, 

 Azylový dům Jonáš. 
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7. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

7.1 Rekvalifikace a kurzy – spolupráce s úřady práce  

Škola dlouhodobě realizuje rekvalifikace pro dospělé zájemce o změnu kvalifikace (tzv. profesní 

kvalifikace dle Zákona 179/2006 Sb.) 

Rekvalifikační kurzy s osvědčením s celostátní platností nabízíme pro obory kuchař, číšník, pekař, 

cukrář, zámečník. Pro dané obory máme vytvořen e – learningový portál typu MOODLE.  

Odkaz: http://remeslnerekvalifikace.skolalipa.cz/rmoodle/ 

Každý z platících účastníků rekvalifikací má vytvořen dočasný přístup do odpovídajících kurzů. 

Cílem e – learningu je snížit časovou náročnost na přípravu složení zkoušek profesních 

kvalifikací. 

 

Rekvalifikace realizované ve školním roce 2018/2019 – profesní kvalifikace  

Obor Cukrář – profesní kvalifikace Výroba zákusků a dortů – 1 rekvalifikant 

Obor Cukrář – profesní kvalifikace Výroba jemného pečiva – 1 rekvalifikant 

Obor Cukrář – profesní kvalifikace Výroba restauračních moučníků – 1 rekvalifikant 

Obor Pekař – profesní kvalifikace Výroba chleba a běžného pečiva – 1 rekvalifikant 

Obor Pekař – profesní kvalifikace Výroba jemného pečiva – 1 rekvalifikant 

Obor Kuchař – profesní kvalifikace Příprava pokrmů teplé kuchyně – 1 rekvalifikant 

 

7.2 Kurzy svařování ve svařovací škole v 2018/2019     

Ve svařovací škole úspěšně složilo různé typy zkoušek 22 zájemců o svařovací 

kurzy. 

Typy kurzů: 

- ČSN 050705- ZK 135 1.1 – svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG), 

- periodické doškolení a přezkoušení svářeče a zaškoleného pracovníka podle ČSN 050705. 

 

7. 3 Ekologické vzdělávání – všeobecně vzdělávací kurzy 

Škola má vytvořený e – learningový portál typu MOODLE, na jehož tvorbě se podíleli nejen 

učitelé odborných předmětů naší školy, ale také pedagogové Univerzity Hradec Králové – 

přírodovědné fakulty. Výukový portál „Vzdělávání v krajině kolem nás“ je zcela zdarma.  

Odkaz: http://www.skolalipa.cz/moodle/ 

Ve školním roce 2018/2019 se zúčastnili čtyři zájemci o e – learningové kurzy Bioodpady a  

Zahradnictví/Krajinářství kolem nás. 

http://remeslnerekvalifikace.skolalipa.cz/rmoodle/
http://www.skolalipa.cz/moodle/


 23 

 

8. Údaje o zapojení do projektů a zahraniční stáže 

8.1 Spolupráce se zahraničními školami 

Škola spolupracuje již řadu let se dvěma německými školami. 

8.1.1 Spolupráce se školou Fachschule für Landwirtschaft Zwickau při Saském zemském 

úřadu ve Zwickau 

Každoročně tráví přibližně 20 žáků maturitních oborů Ekologie a životní prostředí, Hotelnictví 

i několik žáků učebního oboru Zemědělec – farmář na týdenní stáži ve Zwickau,  

a to v doprovodu pedagogů Mgr. Berné a Ing. Holasové. Program zajišťuje Saský zemský úřad 

pro životní prostředí a detašované pracoviště Střední zemědělská škola ve Zwickau. Pro studenty 

oboru Hotelnictví byl jistě zajímavý Zámecký hotel v Pillnitz s nabídkou praxe. Ekologové 

zhodnotili mimo jiné provoz čistírny odpadních vod v Cunersdorfu a naše budoucí „farmáře“ 

potěšila nabídka dalšího vzdělávání v podniku několikanásobné mistryně v parkuru paní Diany 

Wilhelm.  Všichni si pak vyzkoušeli hlasování a vystoupení za řečnickým pultem v parlamentu 

v Drážďanech. Další den získali podrobné informace o práci ministrů a poslanců i v berlínském 

parlamentu. Procházka chráněnou krajinnou oblastí v údolí řeky Trieb, prohlídka přehrady Pöhl a 

největšího cihlového mostu na světě byla pak příjemnou změnou po ruchu velkoměst. 

 

8.1.2 Spolupráce   se školou „Berufliches Schulzentrum für Ernährung und Hauswirtschaft“ 

v Budyšíně 

Spolupráce v říjnu 2018 

23. 10. 2018 přijeli žáci německé partnerské školy Berufliches Schulzentrum für Ernährung und 

Hauswirtschaft z Budyšína na každoroční jednodenní návštěvu České Lípy. 

Naši žáci, pod vedením paní Mgr. Berné, Mgr. Hrochové, Bc. J. Bavorové, připravili pro německé 

partnery zajímavý program. Součástí byla prohlídka města Liberec, návštěva Botanické zahrady a 

Ještědu.   

Spolupráce v březnu 2019 

Žákyně oboru Cukrář pod vedením paní učitelky Mezeiové a dalších pedagogů školy, tak jako 

každý rok, strávily jeden den v naší partnerské škole. Letošním tématem spolupráce byly 

„Velikonoce“. Naši a němečtí žáci spolu připravili různá kynutá těsta a pekli velikonoční věnce, 

zajíčky, zdobili velikonoční vajíčka z perníkového těsta….. 

 

8.1.3 Jazykový kurz a poznávací zájezd do Anglie 

Po mnoha letech se žáci naší školy měli možnost zúčastnit zájezdu do Anglie. Zájezd 

zorganizovala paní učitelka Mgr. Smékalová a podle nadšených reakcí žáků to vypadá, že se 

„akce“ bude pravděpodobně opakovat i příští školní rok. Žáci strávili v měsíci březnu týden 
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v Anglii ve městě Brighton, kde také navštěvovali jazykový kurz. Navštívili nejen Londýn, ale 

také podmořský svět Sea Life, známé křídové útesy Beachy Head a Seven Sisters a řadu dalších 

míst. 

8.2 Zapojení do rozvojových programů MŠMT 

A) Škola si ve školním roce 2018/2019 podala žádost do OP VVV, číslo výzvy  02_18_065 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. Projekty byl schválen. Realizace začíná od 1.9. 2020. 

B) Škola je zapojena jako partner do projektu NAKAP LK, který realizuje zřizovatel školy 

Liberecký kraj. Škola se zapojila do těchto aktivit: 

- Projektové dny pro žáky ZŠ 

- Čtenářská a finanční gramotnost 

- Výukové programy v IQ Landii v Liberci 

 

8.3 Budování Centra odborného vzdělávání z prostředků zřizovatele školy a IROP  

Liberecký kraj, zřizovatel SOŠ a SOU Česká Lípa, uspěl s žádostí o dotaci z Integrovaného 

operačního programu. Během dvou školních roků (2017/2018 a 2018/2019) došlo k zásadní změně 

ve vybavení a k rekonstrukci zázemí pro výuku všech našich oborů.   

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE: Příloha č. 1 Bulletin Centra odborného vzdělávání   

 

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb 

 

Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002753 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj  

a z Integrovaného regionálního operačního programu ČR a to v rámci Specifického cíle: 

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Celkové výdaje projektu: 80 966 757 Kč 

Dotace Evropské unie a státního rozpočtu:  69 884 368 Kč 

Podíl Libereckého kraje: 11 082 389 Kč (13,68%) 

Doba realizace: září 2016 - červen 2019 

 

Realizační tým 

Liberecký kraj: Mgr. Petr Tulpa - náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, 

sportu a zaměstnanosti 

 

Krajský úřad Libereckého kraje: Ing. Břicháčková Martina - investiční technik - rozpočtář 

Ing. Farská Věra -  projektová manažerka a další zaměstnanci 

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 28. října 2707, Česká Lípa 

PaedDr. Milan Kubát  - bývalý ředitel školy, Vlastimil Bobek - vedoucí provozního oddělení, 

Dana Pavlasová -  vedoucí správy majetku a investic, Mgr. Hana Kubátová Ortová  - ředitelka školy a další 

zaměstnanci školy 
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8.3.1 Stavební úpravy ve výši cca 56 003 226 Kč 

 

A) V budově v Lužické ulici (bývalá zemědělská škola, výuka maturitních oborů)  

Vybudování zcela nové biologické laboratoře, čtyř moderních jazykových učeben, učeben 

s interaktivní tabulí, nový přístup pro žáky imobilní. 

B) V hlavní budově školy (teoretická část vyučování, areál v ulici 28. říjen 2707) 

Zcela nový výtah, zásadní rekonstrukce sociálního zázemí ve všech pěti patrech budovy školy, 

vybudování nové auly pro 50 žáků. 

C) Zcela nová hala pro obor „zemědělec – farmář“  

Vybudování odpovídajících skladových prostor pro produkty z našich polí, ale především 

parkovací plochy pro drahou zemědělskou techniku. 

D) Nové dílenské haly pro obory instalatér, zámečník a tři nové garáže pro vozový park 

školy v areálu 28. října 

Díky vybudování dvou nových dílen pro obory instalatér, zámečník bude moci dojít k poslední 

fázi vnitřní optimalizace školy. Tyto obory jsou od nového školního roku vyučovány pouze na 

jednom místě. Pozn. Nyní jsou obory rozděleny. Výuka probíhá jak v areálu 28. říjen, tak 

v dílnách v ulici Svojsíkova stezka, která je vzdálená cca 5 km od hlavního areálu školy. 
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8.3.2 Další strojní vybavení pro většinu oborů školy ve výši 22 357 627 Kč 

 

Uvádíme pouze některé položky z  rozpočtu určeného na pořízení vybavení: 

Obor maturitní „Ekologie a životní prostředí“: moderní biologická laboratoř 

Svařovací škola: svařovací trenažér se simulací různých typů svařování ve 3D prostředí  

Obor obráběč kovů: šest nových univerzálních hrotových soustruhů 

Obor zámečník: brusky, závitořezy, výuka v nově vybavené svařovací škole 

Obor instalatér: nová cvičná instalatérská stěna (výuka instalace podlahového topení, seznámení 

se názorně s principem instalace termálních čerpadel…) 

Obor elektrikář: frézka na výrobu plošných spojů, gravírovací stroj 

Obor zemědělec – farmář: vyorávač brambor dvouřádkový, čelní nakladač vč. připojení k 

traktoru ZETOR, rozmetadlo chlévské mrvy, mulčovač jednorotorový 

Obor truhlář: spodní truhlářská fréza 

Obor automechanik: nový program na autodiagnostiku a zdvihací zařízení 

Obor pekař, cukrář: zcela nově vybudované a vybavené cukrářské a pekařské dílny a to včetně 

nové moderní pekařské pece 

Další vybavení: čtyři nově vybavené učebny ICT (stávající učebny výpočetní techniky nejsou 

schopny kapacitně pokrýt potřebu výuky technologií oborů instalatér, elektrikář, obráběč, 

zámečník v programech VariCad, Formica, SchemataCad), 40 notebooků pro pedagogy školy, 

nábytek, vybavení sociálního zázemí 

 

8.4 Zateplení budovy v Lužické ulici (bývalá zemědělská škola) - 16 mil. Kč 

Investiční akce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a 

SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ výrazně zlepšila zázemí pro výuk maturitních 

oborů Hotelnictví a Ekologie a životní prostředí. Ve třídách se snížila hlučnost z frekventované 

komunikace, v zimě se významně zvýší „tepelná pohoda“ při vyučování…. 

 

Cena investiční akce: částkou 11 mil. Kč přispěl Liberecký kraj, částkou 5 mil. Kč OPŽP. 
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8. 5 Centrum odborné přípravy - dotační program Ministerstva zemědělství ČR 

 

Škola v tomto školním roce uspěla s žádostí o zařazení do „Národního dotační program 

Ministerstva zemědělství ČR“ a získala jmenování jako „Centra odborné přípravy/ a to pro obory 

zemědělec-farmář a lesnické práce. 

Každý rok, po dobu čtyř tří let tak škola obdrží od Ministerstva zemědělství dotaci ve výš 1, 6 mil 

Kč na pořízení vybavení. Na konci školního roku 2018/2019 proběhlo výběrové řízení a škola 

pořídila nový nákladní automobil pro výuku autoškoly v oboru zemědělec -farmář. 

 

 
 

 

9. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy/zařízení na veřejnosti 

 

9.1 Výsledky soutěží a přehlídek 

 

Žáci školy se zapojili ve školním roce 2018/2019 do těchto soutěží 

Listopad 2018 

Naši „ekologové“ opětovně pořádali ekologickou soutěž pro žáky základních škol a gymnázií 

Již 22. ročník „Ekologické soutěže žáků základních škol a II. stupně a víceletých gymnázií“ 

proběhl na půdě SOŠ a SOU 28. října, Česká Lípa a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České 

Lípě. Ke zdárnému průběhu akce účinně přispěli i studenti 2. a 4. ročníku oboru Ekologie a 

životní prostředí, kteří nejen jako pořadatelská služba zajišťovali hladký a regulérní průběh soutěží 

v učebnách, ale podíleli se pod vedením pedagogů školy na přípravě 14 zkušebních testů, mnoha 

prezentací, „poznávaček“… Celkem bylo vytvořeno 280 různorodých otázek a úkolů vztahujících 

se nejen k problematice vody a její ochrany, ale i obecné ochraně životního prostředí a 

k zemědělství. Letošním téma soutěže znělo „Voda v přírodě´´. 

Zúčastnilo se 16 škol z Českolipska a Děčínska, z toho 13 ZŠ a 3 gymnázia.  

Středoškolské hry v odbíjené 

V listopadu 2018 se konalo okresní kolo ve volejbalu na Gymnáziu v České Lípě. Družstvo 

chlapců ze tříd P2B, HE3, A2, K2 a P1 obsadilo krásné druhé místo. 

Únor 2019 

Krajské kolo odborné soutěže ,,T-PROFI“ neboli ,,Talenty pro firmy“ 

Soutěže, kterou každoročně pořádá Krajská hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, se letos 

zúčastnilo 14 středních a základních škol. Naši školu reprezentovali žáci Tomáš Dvořák, Matěj 
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Žiga, Jakub Pevný, Matěj Šírlo, Daniel Janeček, František Růžička z oborů Strojní mechanik, 

Zemědělec – farmář a Instalatér. 

24. ročník krajské soutěže „Automechanik Junior“ 

V letošním školním roce se pořádání celé soutěže ujala naše škola. Praktická část soutěže proběhla 

v dílnách školy na pracovišti Svojsíkova stezka, teoretická v počítačové učebně ve škole 

v Lužické  ulici. Za naši školu se zúčastnili žáci Zoran Tolvaj a Otakar Filek. Velmi dobře si 

vedli především  v praktické části. 

Duben 2019 

Regionální kolo soutěže zručnosti „Cechu instalatérů ČR“ v Litoměřicích 

Dne 11. 4. 2019 se naši žáci 2. ročníku oboru Instalatér Jaroslav Svoboda a Jiří Matela zúčastnili 

regionálního kola soutěže  tentokrát pořádané v Litoměřicích. Jako tým obsadili krásné čtvrté 

místo.  

Regionální kolo jízdy zručnosti traktorem s přívěsem ve Frýdlantu 

Letošní ročník jízdy zručnosti, který opětovně pořádal Zemědělský svaz ČR v rámci projektu 

„Zemědělství žije“, proběhl 30. dubna 2019 ve Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. 

Zúčastnilo se ho celkem devět soutěžících ze tří škol, a to ze Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště Česká Lípa, z Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany a Střední školy 

hospodářské a lesnické Frýdlant. 

Naše škola byla velmi úspěšná. V kategorii „dívky“ se na prvním místě umístila a do celostátního 

finále postoupila naše žákyně Karolína Tomášková. Za kategorii „chlapci“ postoupil do 

celostátního kola náš žák Robert Špic. 

Květen 2019 

22. ročník soutěže zručnosti ,,Cechu instalatérů ČR“ v Českých Budějovicích 

Dvoudenní soutěže konané v Českých Budějovicích se zúčastnili Dominik Fukna a Lukáš 

Kocourek z třetího ročníku oboru Instalatér. Podle technické dokumentace měli Dominik a Lukáš 

sestavit na cvičné stěně část bytového jádra, rozvody vody, topení, odpadů a osazení toalet, 

umyvadla a radiátoru včetně podlahového vytápění. Po vyhodnocení a sečtení všech dosažených 

bodů skončili na krásném třetím místě.  

Autobus odměn 

SRPŠ každoročně přispívá na divadelní představení pro žáky školy, kteří dosáhli během školního 

roku významných výsledků, zapojili se do různých akcí školy, byli úspěšní v soutěžích a podobně. 

Tento školní rok Divadlo ABC a hra Evžen Oněgin. 
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9.2 Zavádění nových metod výuky a vzdělávání  

9.2.1 Výuka odborného kreslení v programech VariCad, Formica a SchemataCad 

V tomto školním roce jsme pokračovali ve výuce v kreslících programech, které jsme začali 

používat ve školním roce minulé,.  A to v programech VariCad, Formica a SchemataCad pro 

obory strojní mechanik (dříve zámečník), instalatér a elektrikář. Několik zaměstnanců prošlo 

školením. Většina z nich již používá programy při výuce odpovídajících odborných předmětů. 

9.2.2 Ročníkové práce jako příprava na závěrečné zkoušky 

Další významnou změnou je „obnovení“ systému zpracování ročníkových prací u učebních oborů. 

Cílem je zvýšit motivaci žáků k úspěšnému složení závěrečných (učňovských) zkoušek. 

Poznámka: Výstupem ročníkových prací je na konci 2. ročníku konkrétní výrobek, služba (školní 

kadeřnictví, školní autoopravna, školní kovo dílna, školní cukrárna, pekárna, truhlárna atd.).  

Na celoroční práci spolupracují pedagogové úseku teoretického i praktického vyučování. 

9.3 Vlastní prezentace školy – public relations                                       

Škola i v tomto školním roce zapojila do propagace školy širší tým pedagogů a ostatních 

zaměstnanců školy a to s cílem pokusit se změnit pohled českolipské veřejnosti na naši školu, 

která je vnímána pouze jako „učiliště“. 

1. Po více než roce práce byly zprovozněny nové webové stránky školy!!!! 

 

2. Facebook školy a tištěné propagační materiály 

V tomto školním roce se podařilo zvýšit návštěvnost Facebooku školy.  

Odkaz: https://www.facebook.com/skolalipa/posts/ 

Tak jako každý rok byly opraveny propagační materiály, které podrobně seznamují veřejnost 

s činností školy, s rozmanitou skladbou oborů a benefity, které mohou žákům ZŠ některé obory 

nabídnout (např. stipendia, svařovací kurzy, řidičské průkazy, odměny za produktivní činnosti…..)         

3. Spolupráce s českolipskými základními školami, účast na burzách škol, včetně EDUCY 

4. Články o škole v novinách, diplomy, úspěchy školy - viz Přílohy 

5. Ocenění od Klubu zaměstnavatelů 2018 

6. Všech investičních akcí jsme využili k propagaci učebních i maturitních oborů 

https://www.facebook.com/skolalipa/posts/
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10. Údaje o poradenských službách 

 

10.1 Činnost v oblasti výchovného a kariérového poradenství 

 

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou a etopedem 

- naše škola má kolem 800 žáků, proto zde působí tři výchovné poradkyně, které mají mezi sebou 

rozděleny jednotlivé třídy. Výchovné poradkyně spolupracují s třídními učiteli a učiteli odborného 

výcviku. Účastní se jednání se zákonnými zástupci žáků, jednají s žáky a spolupracují se 

školskými poradenskými zařízeními – především s Pedagogicko psychologickou poradnou 

v České Lípě, jejíž ředitelkou je Mgr. P. Šimánková.  

 

Sociometrie 

- škola každoročně spolupracuje s etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Zástupci ředitele vždy určí třídy 

na teoretickém vyučování a učebně výchovné skupiny na úseku praktického vyučování, kde jsou 

ve vztazích ve třídě největší problémy. Zde pak Mgr. P. Šolc zajistí sociometrii (v tomto školním 

roce ve třídách OI1, PS1, ČP1, C1, FI2, HE1), 

- po té probíhá s vyučujícími, zástupci a ředitelkou školy supervize. Rozhovor s nastíněním 

postupů, jak pracovat s jednotlivými žáky v daných třídách.  

 

Popis činností výchovných poradkyň školy 

- výchovné poradkyně si o všech svých klientech vedou písemné záznamy, které obsahují 

kázeňská opatření, která byla udělena, korespondenci s žáky nebo jejich zákonnými zástupci, 

zprávy ze školských poradenských zařízení, záznamy z jednání, která ohledně žáků proběhla, 

popř. posudky, které byly na žáky vypracovány pro různé organizace. Na základě těchto záznamů 

jsou schopné doložit rozsah a obsah své činnosti, 

- u nezletilých žáků veškeré záležitosti ohledně žáků, jako je problémové chování, záškoláctví 

nebo špatný prospěch, jsou řešeny s jejich zákonnými zástupci. Výchovné poradkyně rodiče žáků, 

ale i žáky samotné informují o dalších poradenských službách, které v České Lípě a jejím okolí 

jsou. S těmito institucemi výchovné poradkyně také spolupracují a v případě potřeby pro ně 

společně s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku vypracovávají posudky na své žáky,   

- výchovné poradkyně se i nadále vzdělávají, a to především v oblasti pedagogiky, psychologie a 

legislativy. Pravidelně se účastní schůzek s výchovnými poradci ostatních českolipských středních 

škol, které pořádá Pedagogicko psychologická poradna na Úřadu práce v České Lípě, 

- v rámci kariérového poradenství spolupracují s třídními učiteli při poskytování poradenských 

služeb týkajících se rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáka. Svým klientům 
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poskytují informace o možnostech dalšího studia, tedy o nástavbovém studium zakončeném 

maturitní zkouškou, o vyšším odborném vzdělání nebo o možnostech studia na vysokých školách. 

 

10.2 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Výchovné poradkyně se věnují především žákům, kteří mají problémy s chováním nebo těm, 

jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost. Ve spolupráci se všemi zainteresovanými 

stranami, hledají společný postup, jak nejlépe danou situaci zvládnout nebo řešit. Společně pak 

vypracovávají plány pedagogické podpory, popř. individuální vzdělávací plány v souladu s §16, 

§18 Zákona č. 561/2004 Sb., když to situace vyžaduje. Se svými kolegy jednotlivé kroky 

vyhodnocují, popř. korigují další postup, podle vývoje situace žáka, a vytvářejí tak podmínky pro 

integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Výchovné poradkyně se společně s učiteli aktivně snaží vyhledat nadané žáky. V našem 

případě se jedná především o sportovně nadané žáky, kterým jsou nabídnuty další možnosti, jak 

svůj talent uplatnit především formou volnočasových aktivit, kterých se mohou účastnit i na naší 

škole.  

 

10.3 Zajištění speciální péče 

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních 

vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Na naší škole se 

jedná především o žáky, kteří na základní škole byli vzdělávaní podle RVP – ZV, měli tedy 

snížené výstupy. Na naší škole tito žáci potom navštěvují tzv. učební obory typu E, což je většinou 

podloženo i doporučením školského poradenského zařízení. Zaměření a výstupy těchto oborů 

odpovídají nárokům, které mohou být na tyto žáky kladeny.  

Pokud žáci navštěvují učební obor typu H a plán pedagogické podpory se jeví jako nedostačující, 

je těmto žákům poskytnuta pedagogická intervence. Opět na základě doporučení školského 

poradenského zařízení, se kterým je konzultována také četnost a způsob této intervence.   

 

10.4 Prevence společensky nežádoucího chování  

Škola je aktivně zapojena do projektu „Nenech to být“, který je zaštítěný MŠMT a který slouží 

jako anonymní schránka důvěry pro naše studenty.  

Byly zajištěny tyto přednášky:  “Žena jako symbol života“,  „Nehodou to začíná“ – prevence 

bezpečné jízdy, „Šikana, její projevy, následky, možnosti řešení“ (i na naší škole) – přednáška, 

filmová projekce, diskuze – Bc. I. Baláková – tisková mluvčí Policie ČR, společně s Mgr. S. 

Opelkou. Tyto přednášky by cíleně určeny především pro žáky prvních ročníků. Byly opakovány.  

Vyplněný a vytištěný „Výkaz preventivních aktivit“ (https://www.preventivni-aktivity.cz/) je 

přílohou výroční zprávy školy. 

https://www.preventivni-aktivity.cz/
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11. Údaje o řízení školy/zařízení 

11.1 Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2018/2019 

Vedení školy vychází z dlouhodobé koncepce školy předložené zřizovateli v roce 2017. 

Každoročně jsou ale jednotlivé cíle upravovány. 

11.1.1 Přehled a plnění vybraných cílů na rok 2018/2019 

Cíl: V rámci realizace  COV a stavebních prací přesunout během školního roku výuku zpět do 

původních prostor 

 Tento školní rok byl pro všechny zástupce ředitelky a další vedoucí pracovníky 

organizačně velmi náročný. Díky stavebním pracím musela výuka probíhat částečně na 

pracovišti na Palackého náměstí. Velmi obtížné byly podmínky pro výuku praktického 

vyučování oborů „bílých“ a „kovo“ oborů. Do konce školního roku se ale výuka vrátila 

zpět a to do nově zrekonstruovaných a vybavených oborů. 

Cíl:  Začít s realizací projektu  NAKAP/projekt realizuje Liberecký kraj, škola je partnerem/ 

 Škola se přihlásila, kromě jiného, dobrovolně do aktivity čtenářská a finanční gramotnost. 

Proběhlo organizačně velmi náročné testování všech 1. ročníků, několik školení apod.,.Za 

nejpřínosnější považujeme projektové dny pro žáky ZŠ v našich dílnách a odborných 

učebnách. 

CÍL:  Provést revizi všech ŠVP a sjednotit všeobecné části u všech oborů 

 V minulém školním roce byl jmenován další pedagog jako koordinátor ŠVP. 

 Koordinátoři ŠVP Ing. L. Doubek a Mgr. J. Zachrlová provedli revizi všech ŠVP a 

sjednotili všeobecné části ŠVP. 

Cíl: Zapojit školu poprvé do projektu Erasmus 

 Mgr. M. Pluhařová připravila a podala žádost. I přes velmi dobré ohodnocení nebyla 

žádost nakonec vybrána k realizaci. Nová zkušenost s přípravou projektové žádosti 

Erasmus bude využita v dalších letech. 

Cíl: Zpracovat Školní akční plán a napsat projektovou žádost OP VVV – výzva 65 „Šablony na SŠ 

a VOŠ“ 

 Škola zpracovala žádost v systému https://mseu.mssf.cz/, vpracovala také ŠAP.  

Od 1. 9. 2020 bude realizovat několik aktivit z tzv. „šablon“. 

Cíl: Vytvořit ukázkovou zemědělskou plochu na bývalém tenisovém hřišti 

 Vznikly první návrhy, začaly zemní práce. Cílem je vytvořit ukázková pole /pšenice, 

ječmen, žito apod./, chmelnici, vinnou révu. Realizovat zde projektové dny se ZŠ. 

11.1.2 Plnění hlavních cílů z dlouhodobé koncepce školy 

Cíl: Snížení absence žáků školy 

 Cíl se daří postupně naplňovat. Meziročně se snižuje absence žáků – viz strana 11. 

https://mseu.mssf.cz/


 33 

Cíl: Zavedení ročníkových prací a výuky v programech CAD apod. 

 Viz Kapitola 9. 

Cíl: Zlepšení propagace činnosti školy, snaha změnit pohled veřejnosti na školu, která je vnímána 

pouze jako „učiliště“  

 Viz Kapitola 9. 

 

11.2 Spolupráce se školskou radou, odborovou organizací, jinými školami 

Spolupráci se školskou radou a odborovou organizací probíhala ve vzájemné shodě. 

S odborovou organizací se vedení školy shodlo na ročním příspěvku na zaměstnance na 5 000 Kč 

ročně. Podmínky čerpání jsou přílohou uzavřené kolektivní smlouvy. 

 

11.3 Spolupráce se žákovskou radou  

Významnou roli v prevenci má i Žákovská rada složená ze zástupců jednotlivých tříd. Schází se 

přibližně 1x měsíčně, její připomínky a dotazy jsou pravidelně předkládány vedení školy. To s 

Žákovskou radou dobře spolupracuje a obratem se k jednotlivým problémům vyjadřuje. 

 

11.4 Spolupráce s asociací Sdružení učňovských zařízení, spolupráce s  NUV 

Škola je zapojena do činností Sdružení učňovských zařízení a spolupracuje v této souvislosti se 

školou Střední odborné učiliště, Ohradní 57, Praha. 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

Škola připomínkovala návrhy změn RVP a odeslala připomínky na NUV a to ke všem oborům 

vyučovaným na škole. 

V tomto školním roce se účastnila paní Kateřina Pincová (učitelka odborného výcviku obor 

kadeřník) na NUV  porady škol k závěrečným zkouškám v oboru 69-51-H/01 KADEŘNÍK, 

konanou 6. 2. 2019, která odsouhlasila revizi banky úkolů pro písemnou zkoušku. 

 

11.3 Shrnutí výsledků provedených školních evaluací 

Evaluace každoročně probíhá prostřednictvím tří typů anonymního dotazníků a to pomocí 

programu Survio. 

V lednu pro 1. ročníky s cílem zjistit, jaké problémy a překážky řeší noví žáci školy po nástupu 

na naší škole, 

V  dubnu pro 4. ročníky maturitních oborů a 3. ročníky učebních oborů. Zde se snažíme 

získat podrobnější informace o názorech budoucích absolventů na klima školy, hodnocení výuky 

jednotlivých jmenovitě uvedených pedagogů. 

S výsledky evaluací dále pracujeme. 
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11.4 Systém managementu kvality – vnitřní kontrolní systém 

Kontrola ekonomická: 

- Škola, která hospodaří každoročně s částkou převyšující 90 mil. Kč, má nastavený vlastní velmi 

podrobný systém kontroly. Tento systém byl vždy kontrolami pozitivně hodnocen. 

Kontrola plnění výchovně vzdělávacích cílů: 

- Ve škole je nastaven systém hospitací. 

- Na poradách vedení školy se průběžně plní nastavené roční plány. Podrobněji viz bod 11.1.  

 

12. Údaje o dalších záměrech školy/zařízení, zhodnocení, závěr 

12.1 Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje, změny ve struktuře vzdělávací 

nabídky). 

 

12.1.1 Maturitní obory 

Škola se v minulém školním roce rozhodla zúžit nabídku maturitních oborů na dva obory čtyřleté 

(„Ekologie a životní prostředí“ a „Hotelnictví“) a jeden obor dvouletého maturitního nástavbového 

studia“Podnikání“, který je určený pro absolventy učebních oborů, kteří mají předpoklady složit 

po dvou letech maturitní zkoušku. 

Vyřazujeme z nabídky tyto maturitní obory “Mechanik elektrotechnik“. Poslední maturitní 

ročník bude ve školním roce 2019/2020.  Obdobný obor otevřela SŠ v České Lípě. Škola nezajistí 

adekvátní naplněnost oboru. 

           

12.1.2 Učební obory tříleté – „H obory“ 

Z důvodu nezájmu žáků ZŠ byla ukončena v minulém školním roce nabídka oborů čalouník, 

prodavač a zedník. 

Ve vzdělávací nabídce zůstalo třináct  učebních oborů typu H. Škola nepočítá s tím, že by tuto 

nabídku snižovala.  Ve všech oborech úzce spolupracujeme se regionálními (potencionálními) 

zaměstnavateli našich absolventů. Absolventi těchto oborů jsou na trhu práce žádáni. 

 

12.1.3 Omezení nabídky tříletých učebních oborů typu „E“ 

Jedná se o učební obory určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola nemá statut střední školy speciální a ani neuvažuje do budoucna o získání tohoto 

statutu. Nabídka E oborů na naší škole je určena spíše pro žáky, kteří ukončili studium ZŠ v 8. 

třídě, než pro absolventy praktických ZŠ. 

Od minulého školního roku nabízíme pouze dva „E“ obory – „Práce ve stravování“ a 

„Lesnické práce“. 
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Tyto obory trvají dva roky. U oborů typu E, které byly po změnách ze strany MŠMT ČR změněny 

na obory trvající tři roky, se ukázalo, že pro žáky je doba tří let dlouhá. Téměř všichni žáci těchto 

typů E oborů školu ukončili předčasně a nezískali výuční list. 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích kontrol  

a) Protokol o kontrole ze dne 26. 10. 2018, čj. KHSLB 20810/2018, dle zákona    

č. 255/2012 Sb. a §88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně   

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – kontrola provedena dne 5. 10. 

2018  

Místo kontroly: Laboratoř chemie v budově SOŠ a SOU Lužická 588, 470 06 Česká Lípa 

Závady: bez závad, závěr: bez opatření 

b) Okresní správa sociálního zabezpečení v České Lípě 

Protokol č. 213/19/550 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti 

pojistného v důchodovém pojištění provedené dne 6. 5. 2019  

Závady: bez závad 

c) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Protokol č. j.: MMR-26708/2019-94/1  

Předmět kontroly: Činnost autorizované osoby, které ministerstvo pro místní rozvoj udělilo 

autorizaci dle zákona o č. 179/2006 Sb., včetně ověření správnosti postupu při zkoušce profesní 

kvalifikace Příprava teplých pokrmů 

Datum zahájení: 22. 5. 2019, závady: nebyly shledány, závěr: bez opatření  

d) Krajský úřad Libereckého kraje 

Protokol o kontrole č.j.: OK – 08/19 ze dne 25. 6. 2019 

Předmět kontroly: Hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2018 do data zahájení 

kontroly a aktuální personalistika.  

Termín kontroly: 3. 6. 2019 – 6. 6. 2019, zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny. 

e) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje            

Protokol o kontrole ze dne 2. 9. 2019, čj. KHSLB 19316/2019, dle zákona    

č. 255/2012 Sb. a §88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – Budova SOŠ a SOU Lužická 588, 470 06 

Česká Lípa.  

Závady: bez závad, závěr: bez opatření 
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14. Základní údaje o hospodaření školy 

Škola vykázala v roce 2018 celkový zisk 46 605,16 Kč.  

Z toho v  hlavní činnosti zisk 0,- Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 46 605,16 Kč. 

Škola neplatila daň z příjmu právnických osob. Bylo využito možnosti uplatnit snížení 

základu za zaměstnance se ZPS (bylo využito slevy na dani). 

Přidělená dotace od zřizovatele školy na provozní náklady a odpisy 

Dotace na provozní náklady:  

a) Přiděleno: 13 068 520 Kč   b) Využito: 12 829 113,75 Kč (vráceno 239 406,25 Kč) 

Dotace na odpisy: 

a) Přiděleno: 3 123 466 Kč  b) Využito: 3 100 990,37 Kč (vráceno 22 475,63 Kč) 

Účelový příspěvek na individuální dorovnání 

a) Přiděleno: 1 500 000 Kč  b) Využito: 1 500 000 Kč 

Účelový příspěvek na stěhování v souvislosti s COV 

a) Přiděleno: 500 000 Kč  b) Využito: 500 000 Kč 

Celkem dotace na provozní náklady, včetně odpisů:  

a) Přiděleno: 18 191 986 Kč  b) Využito: 17 930 104,12 Kč (vráceno 261 881,88 Kč). 

Ostatní dotační tituly jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Vlastní zdroje kryjí 21,3% provozních nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

Povinné přílohy: 

1. Tabulky 

2. Výkaz preventivních aktivit 

Ostatní přílohy 

1. Bulletin Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb SOŠ a SOU 

2. Jmenování školy jako Centra odborné přípravy (Ministerstvo zemědělství) 

3. Přehled ocenění a článků o škole publikovaných v novinách 


