Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2010:

Odborné učiliště Vyšehrad
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon:
Mgr. Josef Filip,

e-mail: filip@ouvysehrad.cz
telefon: 224 920 683

Mgr. Jaroslava Soukupová, e-mail: soukupova@ouvysehrad.cz
telefon: 224 921 403
3. Webové stránky školy:
www.ouvysehrad.cz
4. Cílová kapacita školy (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku):
393 ţáci celkem
5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku:

škola

kód

název oboru / vzdělávacího
programu

OU Vyšehrad

26-51-E/001

Elektrotechnické a strojně montáţní
práce

OU Vyšehrad

65-52-E/001

OU Vyšehrad

66-51-E/003

OU Vyšehrad
OU Vyšehrad

cílová
kapacita
oboru /
programu

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)

42

---

Kuchařské práce

88

---

Prodavačské práce

126

---

69-54-E/01

Provozní sluţby

14

---

41-52-E/011

Zahradnické práce

42

---

Tyto obory vzdělání jsou tříleté, denního studia, poskytují střední vzdělání s výučním listem,
výjimkou je obor vzdělání 69-54-E/01 Provozní sluţby, který je dvouletý.

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2008/2009:
a. nové obory – Provozní sluţby
b. zrušené obory – ţádné
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb:
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
b. jiná
a. Pro obor vzdělání Elektrotechnické a strojně montážní práce:
K Červenému Dvoru 175/18 a, 110 00 Praha 10
Od 1. 10. 2006 je toto místo poskytovaného vzdělávání součástí Vyšší odborné
školy a Střední školy slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská 48/280,
190 00 Praha 9
- zřízeno HMP
Pro obor vzdělání Provozní služby:
OU Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
- zřízeno HMP
Pro obor vzdělání Kuchařské práce:
Střední škola hotelnictví a gastronomie hotelu International, s.r.o., Koulova 15,
160 00 Praha 6
- zřízeno hotelem International Praha a.s.
SPV Vinohrady, s.r.o., Jana Masaryka 19, 120 00 Praha 2
OU Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2
- zřízeno HMP
b.

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, 116 43
Praha 1
EUREST, spol. s.r.o., U Pergamenky 12, 170 00 Praha 7
PARK IN PRAGUE, Svobodova 1, 128 00 Praha 2
SPAR Česká obchodní společnost, s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10
Pro obor vzdělání Prodavačské práce:
SPAR Česká obchodní společnost, s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10
Pro obor vzdělání Provozní služby:
KD PRAGMA, a.s., Bělohorská 9/274, 169 00 Praha 6
SPAR, Česká obchodní společnost, s.r.o., Nákupní 389/1, 102 00 Praha 10
Pro obor vzdělání Zahradnické práce:
Ing. Karel Elbrs, Mezi potoky 447/8, 102 00 Praha 10
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8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby:
Škola obsahuje 16 učeben, z toho 2 odborné – určené pro výuku ICT.
Vybavení školy je standardní.
Škola nemá vlastní školní jídelnu, vyuţívá nabídky sluţeb Střední průmyslové školy
potravinářské technologie v Podskalské 10, Praha 2.
Školní hřiště a tělocvičnu škola rovněţ neobsahuje. Tělocvičnu měla pronajatou od TJ Slavoj
Vyšehrad.
Na základě celkové rekonstrukce suterénních prostorů školy byla vybudována pracoviště
pro odborný výcvik ţáků oborů vzdělání Kuchařské práce a Provozní sluţby. Zároveň bylo
připraveno pracoviště pro výuku odborného výcviku pro obor vzdělání Prodavačské práce
v tzv. školním bufetu.
9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů:
Školská rada zahájila svou činnost dne 12. 2. 2006.
Seznam členů: Mgr. Kateřina Kosová – zástupce zřizovatele
Zdenka Turková – zástupce zřizovatele
Mgr. Helena Brábníková – zástupce pedagogických pracovníků
Luděk Ullík – zástupce pedagogických pracovníků
Ak. arch. Mojmír Průcha – zástupce nezletilých a zletilých ţáků
Jaroslava Abrtová – zástupce nezletilých a zletilých ţáků
Dnem 18. 5. 2008 skončilo první funkční období členů ŠR za pedagogické pracovníky,
za nezletilé a zletilé ţáky.
Dne 16. 4. 2008 proběhly volby do ŠR, ve kterých byli zvoleni dva noví zástupci
pedagogických pracovníků a dva zástupci za nezletilé a zletilé ţáky.
Datum první schůzky svolané ředitelkou školy bylo stanoveno na den 20. 5. 2008.
Školská rada pracovala v tomto sloţení:
předsedkyně: Mgr. Eva Veverová
místopředseda: Pavel Bodor
členové: Rudolf Škach
Ing. Hana Štefková
Mgr. Kateřina Kosová
Zdenka Turková
Aktuální sloţení školské rady:
zástupci zřizovatele: Alena Samková, od 5. 1. 2009 do 4. 1. 2012
PaedDr, Jiří Pilař, od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012
zástupci pedagogických pracovníků: Mgr Eva Veverová, od18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
Rudolf Škach, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
zástupci nezletilých a zletilých ţáků: Ing. Hana Štefková, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
Pavel Bodor, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
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II.
Pracovníci právnické osoby

Pedagogičtí pracovníci:

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

3

21

22,3

1

0,2

17

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

OU Vyšehrad

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

25

Do celkového počtu pedagogických pracovníků je zahrnuta i 1 asistentka pedagoga.
b.

kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího
výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků

kvalifikovaných

5

22 %

nekvalifikovaných

17,3

78%

OU Vyšehrad
c.

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

další vzdělávání pedagogických pracovníků

Semináře








Jak pomoci dětem s ADHD a ADD, Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Komenského 25,
591 01 Ţďár nad Sázavou , 1 účastnice
Finanční gramotnost II – NIDV, Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, 1 účastnice
Úspěšné cesty ke vzdělávání dětí ze sociokulturně odlišného prostředí – NIDV
Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, 2 účastnice
Cesty k efektivnější výuce – hodnocení a evaluace v práci učitele – NIDV
Staropramenná 17, 150 00 Praha 5, 2 účastnice
Cesty k efektivnější výuce – práce s chybou – NIDV, Staropramenná 17, 150 00 Praha
5, 2 účastnice
Krok za krokem II – PPP pro Prahu 7 a 8, Šiškova 2/1223, 182 00 Praha 8,
3 účastnice
Řemeslo ţije – MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, 2 účastnice
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Přednosti a rizika integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
(určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se věnují otázkám integrace a inkluze dětí a
ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami) – MHMP, Mariánské náměstí 2, 110 00
Praha 1, 3 účastníci
Dva dny s didaktikou – UK v Praze, PedF UK, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1,
1 účastnice
Tvorba a realizace ŠVP pro obory vzdělání kategorie E – RKCP – VISK Praha,
Kořenského 10, 150 00 Praha 5, 3 účastníci
Aktuální stav školské legislativy (seminář zaměřen na novelu zákona 563/2004 Sb.) –
2 účastníci
Vývojové poruchy učení – PPP Francouzská 56, 101 00 Praha 10, pedagogický sbor
OU Vyšehrad
Posilování kompetencí učitele s vyuţíváním supervizního přístupu – PPP Francouzská
56, 101 00 Praha 10, 2 účastnice
Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení (zaměřeno
na pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve školství) – FAKTA s.r.o., vzdělávací
zařízení Komenského 25, 591 01 Ţďár nad Sázavou, 1 účastník
FKSP, odbory a ředitel – FAKTA s.r.o., vzdělávací zařízení Komenského 25, 591 01
Ţďár nad Sázavou, 1 účastník
Spolupráce Probační a mediační sluţby ČR se školami (určeno školním metodikům
prevence) – PPP Francouzská 56, 101 00 Praha 10, 1 účastnice

Diskusní setkání


Kulatý stůl ke vzdělávací politice – SKAV, Středisko vzdělávací politiky UK Praha,
2 účastnice pravidelně

Doplňkové pedagogické studium


Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, Kamýcká 129, 165 21 Praha 5 – bakalářský program, 1 účastnice

Studium k výkonu specializovaných činností


Studijní program pro školní metodiky prevence – PedF UK v Praze, 1 účastnice
jazykové vzdělávání a jeho podpora

d.

počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)

bez odborné kvalifikace

z toho

(dle zákona o ped. prac.)

rodilý mluvčí

2.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

5

4, 5

--1
---

Nepedagogičtí pracovníci školy:
a.

celkem (fyzické osoby)
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b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků





Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení v roce 2010 (zaměřeno
na pracovněprávní vztahy a jejich specifikace ve školství) – FAKTA s.r.o., vzdělávací
zařízení Komenského 25, 591 01 Ţďár nad Sázavou, 1 účastnice
FKSP, odbory a ředitel – FAKTA s.r.o., vzdělávací zařízení Komenského 25, 591 01
Ţďár nad Sázavou, 1 účastnice
Účetní závěrka, inventarizace – OLME soft, Daňkova 1, 143 00 Praha 4, 2 účastnice
Datové schránky – Archiv hl. m. Prahy, 1 účastnice

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků:
a.

denní vzdělávání

škola
OU Vyšehrad

počet
tříd
18

počet
žáků
259

Změny v počtech ţáků v průběhu školního roku:
-

b.

2.

přerušili vzdělávání: 2
nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
sami ukončili vzdělávání: 37
vyloučeni ze školy: 7
nepostoupili do vyššího ročníku: 6
přestoupili z jiné školy: 22
přestoupili na jinou školu: 12
jiný důvod změny: 22 ţáků přijato v průběhu školního roku
28 ţáků zanechalo vzdělávání na základě tzv. Výzvy ŘŠ

vzdělávání při zaměstnání - škola neprovozuje

Průměrný počet ţáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu):
a.

denní vzdělávání

škola
OU Vyšehrad

průměrný počet
ţáků na třídu / skupinu
14,38
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průměrný počet
ţáků na učitele
15,23

b.

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Ţáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu):

kraj

3.

vzdělávání při zaměstnání – škola neprovozuje

počet ţáků
celkem

1

---

---

1

1

---

2

---

1

---

74

---

2

82

z toho nově
přijatí

1

---

---

---

1

---

2

---

1

---

27

1

---

33

škola

OU
Vyšehrad

4. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků:
a.

denní vzdělávání
27

neprospělo

8

opakovalo ročník

1

počet ţáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

137

z celkového
počtu ţáků:

prospělo s vyznamenáním

tj. % z celkového počtu ţáků

79 %

průměrný počet zameškaných hodin na ţáka

125,6

z toho neomluvených

11,6

b.

vzdělávání při zaměstnání – škola neprovozuje

5. Výsledky závěrečných zkoušek:
počet ţáků, kteří konali zkoušku

46

z toho konali zkoušku opakovaně
počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu

počet ţáků, kteří byli
hodnoceni:

--2

prospěl s vyznamenáním

12

prospěl

34

neprospěl

---

zkoušku nekonal

1
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66-51-E/01
Prodavačské práce

69-54-E/01
Provozní služby

27

18

36

15

100

22

počet kol přijímacího řízení celkem

3

2

2

2

1

3

počet přijatých celkem

22

17

36

15

87

22

z toho v 1.kole

16

11

33

14

87

13

z toho ve 2.kole

3

6

3

1

---

5

z toho v dalších kolech

3

---

---

---

---

4

z toho na odvolání

---

---

---

---

---

---

5

1

---

---

13

0

---

---

---

počet nepřijatých celkem

Zahradnické
práce

29-51-E/02
Potravinářské
práce

počet přihlášek celkem

65-51-E/01
Stravovací
a ubytovací
služby
42-52-E/01

skupina
26-52-E/001
oborů vzdělání
Elektrotechnické
kód, název
a strojně montážní
práce

Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2010/2011:

přijímací řízení pro školní rok 2008/2009
(denní vzdělávání)

6.

počet volných míst po přijímacím řízení
obor:

---

---

---

7 přihlášených si zpět vyzvedlo zápisový lístek

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin:

V tomto školním roce školu navštěvovalo 7 cizích státních příslušníků: 3 dívky z Ukrajiny,
které navštěvovaly obor vzdělání Kuchařské práce, byly jako studentky úspěšné, jazykovou
barieru měly velmi slabou. Jejich začlenění se do třídní skupiny a podřízení se reţimu školy
bylo zcela bezproblémové.
1 chlapec z Ukrajiny, který byl přijat do oboru vzdělání Prodavačské práce, byl z důvodu
slabých studijních výsledků přeřazen do oboru vzdělání Kuchařské práce, třídy K 1. A,
tzn. třídy ţáků s LMP, studijně neúspěšný byl i zde. Kromě výukových problémů, měl
i problémy v sociální oblasti, z hlediska vývoje osobnosti byl nezralý. Koncem školního roku
mu byl doporučen přestup na Praktickou školu v Praze 2.
Další chlapec z Ukrajiny, který 2. rokem studoval obor vzdělání Prodavačské práce
s průměrným prospěchem, bez jazykové bariery. I přes častou absenci byl plnohodnotně
začleněn do třídního kolektivu.
Značné studijní problémy a zároveň problémy v sociální oblasti měl po celý školní rok
chlapec, příslušník USA, který studoval 1. ročník oboru vzdělání Zahradnické práce. Koncem
školního roku ukončil své vzdělávání a přestěhoval se do USA.
Přijat do 1. ročníku oboru vzdělání Elektrotechnické a strojně montáţní práce byl chlapec
z Ázerbájdţánu, který v samotném počátku své vzdělávání ukončil z důvodu těţkého úrazu.
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V OU Vyšehrad se vzdělává několik příslušníků určité národnostní menšiny, jejich vzdělávání
probíhá různě a s různými výsledky. Dá se říci, ţe se příliš neliší od průběhu a výsledků
vzdělávání ţáků většinové populace.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků:
Odborné učiliště Vyšehrad je školou, která poskytuje vzdělávání ţákům se zdravotním
postiţením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Ve školním roce
2009/2010 školu navštěvoval 1 klient Jedličkova ústavu. V tomto případě šlo o ţáka
s kombinovanými vadami. Integrace tohoto ţáka 3. ročníku do školního prostředí byla
bezproblémová aţ do měsíce května, kdy se u hocha objevily váţné psychické problémy,
na jejichţ základě musel být hospitalizován v psychiatrické léčebně a následně přerušit své
vzdělávání. Ţáky školy byli i 4 autističtí chlapci, dvěma z nich byla zajištěna podpůrná pomoc
asistenta pedagoga. Dá se říci, ţe celkem 2 chlapci ze 4 se integrovali velmi těţce a to i přes
značné vynaloţené úsilí ze strany pedagogů i asistenta. Opakovaně selhávali ve vyučování,
včetně školních přestávek, zároveň i při výkonu odborného výcviku ve zvoleném oboru
vzdělání. Učitelky odborného výcviku poukazovaly, ţe na základě zvláštností ve svém
chování, způsobených mírou postiţení, bude asi velmi obtíţné, aby posléze v tomto oboru
pracovali.
Nejvyšší procento z celkového počtu ţáků zahrnuje děti pocházející ze slabšího sociálního
rodinného prostředí. Při začleňování těchto jedinců do třídního kolektivu vyuţíváme
spolupráce se sociálními pracovníky, kurátory, výchovnými poradci z jejich předchozí školy,
pracovníky PPP Francouzská 56, Praha 10 a dalšími zainteresovanými osobami.

9.

Vzdělávání nadaných ţáků:

Škola neprovozuje.

10.

Ověřování výsledků vzdělávání:

Neuskutečnilo se.
11. Školní vzdělávací programy:
Počínaje 1. zářím 2009 byla zahájena výuka podle ŠVP pro obor vzdělání Provozní sluţby.
V průběhu školního roku byly vytvořeny formou týmové práce učitelů OU Vyšehrad ŠVP
pro obory vzdělání Prodavačské práce, Potravinářské práce, Stravovací a ubytovací sluţby,
Zahradnické práce a druhá verze ŠVP pro obor vzdělání Provozní sluţby. Výuka dle těchto
programů je plánována od 1. září 2010.
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IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství:

Oblasti výchovného poradenství je ve škole dlouhodobě věnována vysoká pozornost. Výkon
funkce výchovné poradkyně zastávaly dvě pracovnice, obě zároveň pracovaly ve funkci
zástupkyně ředitele školy. Kvalifikační předpoklady i „lidské předpoklady“ obě pracovnice
splňovaly. Jedna z nich je absolventkou FF UK v Praze, oboru pedagogika – psychologie,
druhá výchovná poradkyně je absolventkou studia výchovného poradenství na PF UK
v Praze. Prioritou obou těchto pracovnic je dlouhodobá pedagogická praxe, zájem
o nejnovější trendy v této oblasti, ale zejména vyšší stupeň sociálního cítění. Obě pravidelně
navštěvovaly schůzky výchovných poradců v PPP Francouzská 56, Praha 10. Pokračovaly ve
spolupráci s Mgr. Skřivánkovou, Dr. Číţkovou a speciální pedagoţkou Mgr. Kubínovou z této
poradny, problémy často společně konzultovaly.
Oblast výchovného poradenství je mezi tyto 2 pracovnice rozdělena tímto způsobem:
1 zajišťuje výchovné poradenství ţáků 1. ročníků a 2. pracovnice zajišťuje poradenství ţáků
2. a 3. ročníků. V průběhu školního roku se mnohokrát sešla výchovná komise. Nejčastěji
řešené výchovné problémy: nepravidelná školní docházka do školy i na pracoviště odborného
výcviku, opakovaná neomluvená absence ţáků, pozdní předkládání omluvenek, opakované
pozdní příchody, nevhodné chování k vyučujícím nebo spoluţákům, slabý zájem o zvolený
obor vzdělání. .
Kariérnímu poradenství škola jiţ tradičně věnuje značnou pozornost, a to především v případě
ţáků vycházejících ročníků. Ţáci třetích ročníků spolu se svými pedagogy navštívili, v rámci
předmětu občanská výchova, úřad práce, byli seznámeni s nabídkou kvalifikačních
a rekvalifikačních kurzů. V rámci přípravy ţáků na pracovní trh pedagogové školy učí své
svěřence vyplňovat dotazníky a různé formuláře, napsat ţivotopis, psát různé ţádosti,
odpovídat na inzeráty s pracovní nabídkou atd. Ţákům, kteří mají zájem a předpoklady
pokračovat ve studiu, poskytujeme všestrannou pomoc.
Výchovná poradkyně Mgr. Eva Veverová v průběhu školního roku podávala informace
zájemcům o vzdělávání na našem OU, a to telefonicky i prostřednictvím osobního kontaktu
s jednotlivci a celými třídními skupinami. Zároveň organizačně zajišťovala „testování“ ţáků
1. ročníků, které zajišťovaly odborné pracovnice z PPP Francouzská 56, Praha 10.

2.

Prevence sociálně patologických jevů:

Škola měla pro školní rok vypracovaný Minimální preventivní program, který vycházel
z nejnovějšího Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,
ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních, který vydalo MŠMT ČR pod č.j.:
20 006/2007-51a řídil se dalšími pokyny a náleţitostmi, které čerpala školní metodička
prevence formou studia specializačních činností na PF UK v Praze. Školní metodička
prevence pracovala v rámci svého působení s ţáky, zákonnými zástupci a pedagogickým
sborem. Oblast prevence sociálně patologických jevů zasahuje zejména do předmětů
občanská výchova, tělesná výchova, psychologie a rodinná výchova. Součástí tohoto
působení je všestranná podpora zdravého způsobu ţivota a vytváření podmínek
k spontánním aktivitám mladých lidí, k pozitivnímu proţívání volného času.
Školní metodička prevence spolupracuje s občanským sdruţením ŢIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ
(vzdělávací zařízení akreditované MŠMT, č. a.: 33 408/2005-25). Realizátorem programu
KPPP byl odborný lektor Michal Šmolka. Školní metodička prevence navázala kontakt
s městskou policií – s útvarem prevence, který zastupuje pan Michal Petr.
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Akce: program zaměřený na problematiku HIV a AIDS, tuto preventivní akci řídil pan Jiří
Stupka, zástupce Státního zdravotního ústavu, Centra odborných činností v ochraně
a podpoře veřejného zdraví, pracoviště prevence HIV/AIDS, Šrobárova 48, 102 42 Praha 10.
Národního programu v rámci boje proti AIDS se zúčastnilo 60 ţáků školy, celkově byl
hodnocen jako přínosný.
3. Ekologická výchova a environmentální výchova:
V souvislosti s metodickým pokynem MŠMT ČR k environmentálnímu vzdělávání a výchově
ţáků začleňují vyučující tuto výchovu do výuky jednotlivých předmětů. Dle svých moţností
se snaţí o ekologizaci provozu školy např. důsledným tříděním odpadu a vedou k této aktivitě
i ţáky, dále k šetření energiemi. Mnohaletou prioritou školy je budování pozitivního klimatu
školy. Vzhledem k mentálnímu postiţení našich ţáků je obtíţné pracovat s globálními
problémy, a tak se snaţíme o co nejúčinnější propojení environmentální výchovy
s kaţdodenním ţivotem našich ţáků. Rovněţ i zde se zaměřujeme na budování zdravého
ţivotního stylu. Cílem výchovného působení pedagogického sboru na naší škole je „zdravý
mladý člověk“, zodpovědný za svůj ţivot s šetrným vztahem k sobě samému, druhým lidem a
ţivotnímu prostředí.

4. Multikulturní výchova:
Vedení školy včetně celého pedagogického sboru velmi podporuje multikulturní výchovu ţáků
OU Vyšehrad. Multikulturní výchova je nejvíce rozvíjena a podporována v předmětech:
občanská výchova, český jazyk a literatura, psychologie, společenská výchova.

5.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy:

Vzdělávací a poznávací zájezdy






Botanická zahrada v Tróji a Na Slupi – vzdělávací akce určená ţákům 1. – 3.
ročníků oboru vzdělání Zahradnické práce.
Výstava jarních cibulovin v Lysé nad Labem – zúčastnili se ţáci 2. a 3. ročníku
oboru vzdělání Zahradnické práce.
Rododendrony v zahradě zámeckého parku v Průhonicích u Prahy – zúčastnili
se ţáci 3. ročníku oboru vzdělání Zahradnické práce.
TOP GASTRO – výstavní akce zaměřena na práci v gastronomii – Výstaviště
Praha, zúčastnili se ţáci druhých ročníků oboru vzdělání Kuchařské práce.
HORECA – výstavní a prodejní akce z oboru gastronomie s dlouholetou tradicí –
Výstaviště Praha Holešovice, zúčastnili se ţáci druhých ročníků oboru vzdělání
Kuchařské práce.

Sportovní kurzy




Přechod Krkonoš – pořadatelem byl SK IMPULS PRAHA, za OU Vyšehrad
se zúčastnila skupina ţáků pod vedením ředitele školy Mgr. Josefem Filipem.
Přechod se uskutečnil ve dnech 16. – 18. září 2009. Akce byla hodnocena jako
velmi úspěšná.
Přechod Šumavy – pořadatelem byl rovněţ SK IMPULS PRAHA. Skupinu ţáků
OU Vyšehrad vedla Mgr. Magdalena Maturová. Úspěšná akce proběhla v termínu
od 1. – 3. října 2009.
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Lyţařský výchovně výcvikový kurz Škola v přírodě DUNKAN, Lesní 210, Jánské
Lázně. Zúčastnilo se 8 ţáků se svými pedagogy. Vedoucím zájezdu byl učitel
předmětu tělesná výchova Rudolf Škach. Tento typ akce se tradičně těší velkému
zájmu ţáků. LVVK se uskutečnil v termínu od 12. – 19. února 2010.

6. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou):



Klub mladého diváka – 13 účastníků
Internetový klub – 10 účastníků

Klub mladého diváka dlouhodobě vede učitelka předmětu český jazyk a literatura Mgr. Helena
Novotná. Se svými svěřenci kaţdý měsíc navštíví vybrané divadelní představení.
Činnost Internetového klubu zajišťovaly učitelky IKT Mgr. Magdalena Maturová a Mgr. Marie
Pilátová.
7. Soutěţe:
Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod.
A Odborné


Přehlídka odborných dovedností ţáků, kterou pořádala Střední škola hotelnictví
a gastronomie Hotelu INTERNATIONAL, s.r.o. Koulova 15, Praha 6 v hotelu
CROWNE PLAZA PRAGUE – MASOPUSTNÍ RAUT – dne 17. února 2010.
OU Vyšehrad úspěšně reprezentovali 3 ţáci třetího ročníku oboru Kuchařské
práce – Jana Beranová, Anna Hališič a František Vrbický.
Jana Beranová se prezentovala sýrovou variací, Anna Hališič zeleninovou
variací a František Vrbický zeleninovou roládou. Jana Beranová spolu
s Františkem Vrbickým získali zvláštní cenu poroty.



Soutěţ v odborných dovednostech se zaměřením na ţáky oboru vzdělání
Zahradnické práce, kterou pořádalo Odborné učiliště a Praktická škola Plzeň –
ŢIVOTNÍ JUBILEUM „60. NAROZENINY TETY AMÁLKY“ – dne 25. února 2010.
OU Vyšehrad reprezentovali 2 ţáci 3. ročníku Jan Davídek a Nikola Dvončová.
Soutěţní úkoly: 1. Přízdoba kabelky, tašky
2. Vázaná kulatá kytice
3. Překvapení
Z celkem 18-ti soutěţících se Jan Davídek umístil na 7. příčce.



Školní soutěţ oboru vzdělání Prodavačské práce (školní bufet) na téma
VELIKONOCE – dárkové balení – 18. března 2010.
Soutěţící: Martina Boháčská, Kristýna Macháčková, Tereza Typltová,Karolína
Stojková, Viktor Konáš, Tomáš Lanča, Radek Prkno (1. ročník) a Martin Datko
(2. ročník).
Kriteria hodnocení: nápad
profesní přístup
provedení a realizace
Umístění: 1. Tereza Typltová
2. Kristýna Macháčková
3. Viktor Konáš
Vítězové byli odměněni diplomem a čokoládovým velikonočním zajícem.
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B Vědomostní


Hrátky s matematikou – soutěţ s několikaletou tradicí připravila a organizačně
zajistila Mgr. M. Pilátová ve spolupráci s Mgr. J. Laubovou. Cíl: povzbudit
hravost, soutěţivost a logické myšlení.
Školního kola soutěţe se zúčastnilo v lichém týdnu 79 ţáků a v sudém týdnu 60
ţáků. Ţáci měli za úkol vyřešit 6 příkladů různé obtíţnosti. Doba určená
k vypracování – 40 minut. Témata zhruba odpovídala danému učivu.
Závěrečného kola FINÁLE se zúčastnilo v sudém týdnu 12 a v lichém týdnu
17 soutěţících.
Nejsnazší úlohou byl převod délkových jednotek. Největší obtíţe činilo vypočtení
plochy čtverce o straně rovné poloměru kruhu.
Finále se uskutečnilo 19. dubna 2010.
Výsledky: na 1. místě se umístil Josef Mudr, ţák 2. ročníku oboru Prodavačské
práce, na 2. pozici se umístil Jan Hájek, ţák 1. ročníku oboru Elektrotechnické
a strojně montáţní práce.Tito vítězové byli odměněni diplomem a 2GB
flashdiskem.

C Sportovní


Přebor Prahy v atletice – uskutečnil se dne 6. května 2010 na atletickém stadionu
ASK Slavia Praha. Pořadatelem byl Český svaz mentálně postiţených sportovců,
SK IMPULS PRAHA a Odborné učiliště Vyšehrad za finanční podpory hlavního
města Prahy. Závodilo se v těchto disciplínách: běh, skok daleký, skok vysoký,
vrh koulí. Z Odborného učiliště Vyšehrad se zúčastnil 21 ţák.
Úspěšné výsledky našich ţáků: 1. místo – obsadilo 8 ţáků
2. místo – obsadilo 6 ţáků
3. místo – obsadili 4 ţáci
Souhrnem je moţné zhodnotit akci pro OU Vyšehrad jako velmi úspěšnou.
Zástupci Odborného učiliště Vyšehrad se pravidelně účastní soutěţí pořádaných
Českým svazem mentálně postiţených sportovců, SK IMPULS PRAHA.
Sportující ţáky doprovázel, jako tradičně, učitel tělesné výchovy Rudolf Škach.



Přebor Prahy ve stolním tenise – uskutečnil se dne 3. listopadu 2009 v tělocvičně
Odborného učiliště Učňovská 1, Praha 9. OU Vyšehrad reprezentovali 4 ţáci,
svým výkonem obsadili 1., 2. a 3. místo.



Přebor Prahy středních škol v nohejbalu – proběhl dne 7. dubna 2010
v tělocvičně SOU Zelený pruh, Praha 4. Pětičlenné druţstvo chlapců našeho
učiliště se svým výkonem umístilo na 3. příčce.



Přebor Prahy v malé kopané – uskutečnil se dne 28. dubna 2010 v tělocvičně
Odborného učiliště Učňovská 1, Praha 9. Za OU Vyšehrad se zúčastnilo
devítičlenné sportovní druţstvo. Druţstvo obsadilo 1. příčku.



Mistrovství České republiky v plavání, XXI. Ročník – uskutečnilo se ve dnech 23.
– 24. dubna 2010 v Liberci na Plaveckém stadionu Liberec, Trţní náměstí.
Sportovní druţstvo 5 ţáků OU Vyšehrad, v doprovodu s Rudolfem Škachem,
dosáhlo těchto úspěšných výsledků: druţstvo obsadilo 7 x 1. místo
2 x 2. místo
3 x 3. místo
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8.



Mistrovství České republiky v atletice – uskutečnilo se ve dnech 28. – 29. května
2010 na atletickém stadionu Bílina, Na Kyselce. Soutěţilo se v těchto
disciplínách: běh, skok daleký, skok vysoký, hod diskem, hod oštěpem, vrh koulí.
Za OU Vyšehrad se zúčastnilo tříčlenné druţstvo pod vedením Rudolfa Škacha.
Výsledky našich ţáků: 1. místo – obsadil 1 ţák
2. místo – obsadilo 5 ţáků
3. místo – obsadili 2 ţáci



Přespolní běh zdravotně postiţených sportovců – Praha 2010 proběhl dne 28.
dubna 2010 v areálu Střední školy Aloyse Klára, Vídeňská 28, Praha 4.
Pořadatelem byl sportovní klub STELLA při této střední škole, Střední škola
Aloyse Klára a český svaz zrakově postiţených sportovců. Za OU Vyšehrad
se zúčastnilo šestičlenné druţstvo v doprovodu pedagoga Mgr.Dalibora
Zdobinského. Naši chlapci se umístili na 1., 2. a 3. místě.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů:

Spolupráce neprobíhala.
9. Spolupráce právnické osoby s partnery:
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
V průběhu školního roku škola spolupracovala s výchovnými ústavy, sociálními pracovníky
jednotlivých městských částí, s kurátory, s úřady práce, s SK IMPULS PRAHA.
Pravidelně byly poskytovány údaje České správě sociálního zabezpečení a Všeobecné
zdravotní pojišťovně.
Vedení školy navštívilo u příleţitosti Dne otevřených dveří společnost DUHA. Tato společnost
se zabývá integrací osob s mentálním postiţením. Sídlo společnosti je ve Zborovské 38,
v Praze 5.
Další vzdělávání realizované právnickou osobou, vzdělávání určené pro veřejnost
(celoţivotní učení):

10.

Tento typ vzdělávání škola nerealizovala.
11. Další aktivity, prezentace:





SCHOLA PRAGENSIS 2009 v Kongresovém centru Praha – do této výstavní akce
se škola jiţ po několikáté aktivně zapojila a zdařilým způsobem prezentovala jednotlivé
obory vzdělání.
Schůzka výchovných poradců – v měsíci listopadu – slouţila především k propagaci
jednotlivých oborů vzdělání, a to zejména nově vznikajícího oboru vzdělání Provozní
sluţby. Při této příleţitosti byl uspořádán raut za aktivní pomoci ţáků třetích ročníků
oborů Kuchařské práce a Prodavačské práce.
Dny otevřených dveří – proběhly 2x v průběhu školního roku, v měsíci prosinci
a měsíci únoru. Obě akce trvaly celý den, organizačně byly velmi dobře zajištěny,
zúčastnění ţáci i jednotliví pedagogové k této akci přistoupili s maximálním nasazením
a zodpovědností. Odezva ze strany veřejnosti byla velmi příznivá.
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12.

Webové stránky školy: obsahují základní údaje o OU Vyšehrad, organizační plán,
aktuální informace pro ţáky a jejich zákonné zástupce, jeţ jsou doplňovány průběţně
a bohatou fotogalerii.
Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin:

Budova školy slouţí výhradně k zajišťování vzdělávání a výchovy ţáků, k jiným účelům
vyuţita nebyla.
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, druh inspekce, termín,
výsledné hodnocení:
Inspekční činnost prováděná ČŠI se uskutečnila v termínu od 23. listopadu
do 26. listopadu 2009.
Inspekční zpráva čj. ČŠI-875/09-A: předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle
ustanovení § 174 odst. 2písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů za období
školního roku 2007/2008 aţ 2009/2010 ke dni inspekce. Inspekční činnost byla zaměřena
na obory vzdělání 65-52-E/001 Kuchařské práce, 66-51-E/003 Prodavačské práce, 6954-E/01 Provozní sluţby. Sloţení inspekčního týmu: Mgr. Jana Holá, Mgr. Emilie
Prokešová, Mgr. Jana Frojdová, Mgr. Jiří Wagner a Bc. Anna Kuruczová.
Celkové hodnocení školy: škola vykonává činnost v souladu s rozhodnutím o zařazení do
rejstříku škol a školských zařízení. Zajišťuje bezpečné prostředí pro ţáky i učitele.
Umoţňuje rovný přístup ke vzdělávání všem ţákům. Vedení školy účelově vyuţívá
poskytnuté zdroje a prostředky. Práce vedení školy je příkladem dobré praxe.
Realizované vzdělávací programy jsou v souladu se školským zákonem. Vyučující
zohledňují vzdělávací potřeby ţáků. Jejich individuální přístup a aktivity nabízené školou
vytvářejí prostor pro rozvoj osobnosti ţáka.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol, druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné
hodnocení:


Dne 27. května 2010 proběhla kontrola na základě pověření zástupkyně ředitele
Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast obecních a krajských působností č.j. S69972/2010 RED se zaměřením na kontrolu pokladny, došlých faktur a personální
a platové dokumentace.
Závěr: při veřejnoprávní kontrole bylo postupováno v souladu s platnou legislativou
a v kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno ţádné pochybení.



Dne 16. června 2010 se uskutečnila kontrola ze strany Finančního úřadu pro Prahu 2
se sídlem ve Vinohradské 49, 142 00 Praha 2 č.j. 118799/10/002931107253.
Předmětem kontroly bylo místní šetření v rámci vyhledávací činnosti dle § 36 odst. 1
zákona č. 337/1992 Sb., ve věci daně z příjmů právnických osob za rok 2007, 2008
a 2009. Byly kontrolovány poloţky zvyšující a sniţující základ daně za označené roky,
rovněţ byly kontrolovány účetní závěrky včetně příloh a faktury vydané č. 1 aţ č. 32 za
rok 2009.
Ověřeno bylo splnění podmínek dle § 20 odst. 7 ZDP za roky 2005, 2006 a 2007.
Závěr: u kontrolovaných dokladů nebyly zjištěny nedostatky.
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VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009
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VII.
Další informace
V měsíci září, dne 22. 2010 proběhla oslava 60. výročí působení školy v budově OU
Vyšehrad se sídlem ve Vratislavově ulici 6/31. Záštitu nad přátelským setkáním
u příležitosti významného jubilea školy převzala Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně
primátora hl. m. Prahy.
Dne 23. září byli žáci prvních ročníků OU Vyšehrad historicky poprvé pozváni
na slavnostní imatrikulaci do Obecního domu. Patronkou slavnostní akce byla rovněž
Ing. Marie Kousalíková.
Na základě výzvy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP se žáci OU Vyšehrad
(třetích ročníků) zapojili do vyhlášené akce „Velký jarní úklid hlavního města Prahy“.
Akce se uskutečnila ve dnech 23. – 26. března 2010. Nejlepší „pracovníci“ byli
po zásluze odměněni vstupenkami na Sázavafest.

Přehled učebních plánů oborů vzdělání pro školní rok 2009/2010 – 6 listů






Elektrotechnické a strojně montáţní práce
Kuchařské práce
Prodavačské práce
Provozní sluţby
Zahradnické práce

Fotodokumentace školy – 4 listy
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