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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

1 Charakteristika školy   

1.1 Název 
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 200 G 
Adresa:   Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň 
Právní forma:    příspěvková organizace 
Název a adresa zřizovatele:  Plzeňský kraj 
    Škroupova 18 
    306 13 Plzeň 
IČ :     00 57 44 06 
DIČ:     CZ00574406 
IZO ředitelství školy:   600 009 467 
 
 

1.2 Vedení školy 
Ředitelka školy:      RNDr. Lenka Holubová 
Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování:  Ing. Přemysl Šmídl 
Zástupce ředitelky pro praktické vyučování:  Mgr. Martin Novotný 
Vedoucí ekonomického úseku:    Jana Rýdlová 
Vedoucí správního úseku:    Jaroslav Hamršmíd 
 

1.3 Kontakty 
Číslo telefonu:       377 477 510 
e-mailová adresa:  info@infis.cz 
web:   www.infis.cz 
 
 

1.4 Školská rada 
Předseda: Mgr. Leona Jiránková 
Členové: Mgr. Hana Schimmerová, MBA 
  David Behenský 
  Ing. Přemysl Šmídl 

Bc. Petra Brejchová 
Bc. Lenka Lamiová  
 

1.5 Datum posledního zařazení do sítě škol 
Na základě žádosti se s účinností od 1. 1. 2021 do školského rejstříku zapisuje další místo 
poskytování služeb školského zařízení Domova mládeže na Třebízského 2812/3, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň a nejvyšší povolený počet lůžek ve školském zařízení celkem se 
navyšuje na 80. 
 

mailto:holubova@ssinfis.cz
http://www.infis.cz/
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1.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  

Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, nebyla evidována. 
 

1.7 Součásti školy 

NÁZEV SOUČÁSTI IZO SOUČÁSTI KAPACITA 

Střední škola 000 574 406 510 žáků 

Domov mládeže 110 019 491 80 lůžek 

Školní jídelna 110 019 504 300 stravovaných 

Školní jídelna – výdejna 150 071 507 225 stravovaných 

 
1.8 Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021 

2 Popis personálního zabezpečení  

POČET PRACOVNÍKŮ CELKEM 
FYZICKÝ/PŘEPOČTENÝ 

Z TOHO POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
FYZICKÝ/PŘEPOČTENÝ 

64/60,48 45/40,93 

 
Výuka je vedena pedagogickými pracovníky, kteří jsou stálými zaměstnanci organizace. 
Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb., zákon 
o pedagogických pracovnících, v platném znění. Ve studiu za účelem získání odborné 
kvalifikace pro výkon přímé pedagogické činnosti pokračovali čtyři učitelé odborných 
předmětů, jeden učitel matematiky a na jednoho pedagogického pracovníka se vztahuje odst. 
9 § 9 zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, v platném znění. V rámci 
rozpočtových možností si mnozí pedagogové průběžně prohlubovali svoji odbornou kvalifikaci 
v různých akreditovaných seminářích a kurzech.  
Průměrná délka pedagogické praxe za všechny pedagogické pracovníky je 20, 06 let.  
Práci pedagogického úseku řídili zástupci ředitelky školy Ing. Přemysl Šmídl pro teoretické 
vzdělávání a Mgr. Martin Novotný pro praktické vzdělávání. Ve škole působí dvě pedagožky, 
které mají vystudované výchovné poradenství, přičemž aktivně jako výchovná poradkyně 
pracovala pouze Mgr. M. Hesová. Mgr. Bc. P. Zima působil jako metodik ICT a Mgr. P. Lopatová 
jako metodik EVVO. Oba k výkonu těchto činností splňují kvalifikační předpoklady. Činnost 
školního metodika prevence zajišťovala Mgr. L. Martínková, která též splňuje kvalifikační 
předpoklady. Koordinátorem ŠVP byl i nadále Ing. P. Šmídl.  

Manipulant poštovního provozu a přepravy 37–51-H/01 

Logistické a finanční služby (denní i dálková forma vzdělávání) 37–42-M/01 

Informační technologie 18–20-M/01 
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V rámci pokračujícího projektu Šablony II jsme mohli pokračovat v čerpání financí na funkce 
školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. 
Poradenskou a intervenční činnost pro žáky, jejich rodiče a učitele v rámci školního 
poradenského pracoviště vykonávala Mgr. E. Polanová. 
Ve funkci asistenta pedagoga pracovaly K. Ševčíková (po dobu pracovní neschopnosti a poté 
mateřské dovolené ji zastupovala paní L. Madanská), R. Vacíková a nově začala tuto funkci 
vykovávat paní P. Slancová. 
Práci předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů řídila Mgr. O. Břízová, cizích 
jazyků Mgr. R. Wolfová, ICT Mgr. P. Lopatová, ekonomických a poštovních předmětů Mgr. Bc. 
H. Soukupová. 
Činnost domova mládeže garantovala vedoucí vychovatelka Mgr. J. Čejková. 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI  VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021: 

1. A Mgr. Radka Gottfriedová  Mgr. Eva Baťková 

1. E Mgr. Lucie Martínková  Jan Boháč 

1. F Mgr. Jaroslav Karnold  Mgr. Jan Fiala 

1. M Mgr. Stanislav Veverka  Mgr. M. Frühaufová 

1. D Ing. Jana Jeřábková  Mgr. Marie Holická 

2. A Ing. Kateřina Horáková  RNDr. Lenka Holubová 

2. E Mgr. Andrea Hamadbachir  Mgr. Iveta Králová 

2. F Mgr. Renata Wolfová  Mgr. Ivana Kupková 

2. M Mgr. Olga Břízová  Ing. A. Lochmannová - MD 

3. A Mgr. Ondřej Janda  Mgr. Martin Novotný 

3. E Mgr. Pavla Lopatová  Ing. Petr Pinkas 

3. F Mgr. Leona Jiránková  Mgr. P. Ponocná - MD 

3. M Ing. Mgr. M. Šleglová  Mgr. Tomáš Průcha 

4. A Mgr. Miroslava Hesová  Ing. Miloslav Prynych 

4. E Mgr. Jitka Spěváčková  Dominik Seko 

4. F Mgr. Luděk Lhoták  Bc. Petra Slancová 

4. D Bc. Vít Mrákota  Mgr. Bc. Hana Soukupová 

DM Mgr. Jana Čejková  Ing. Přemysl Šmídl 

DM Monika Silovská  Mgr. Renata Vacíková 

DM Miroslava Hamhalterová  Michal Velíšek 

DM Zuzana Petrová   Mgr. Bc. Petr Zima 

DM Mgr. Dagmar Tomšíková   

DM Věra Pašková   

DM Jaroslava Jindrová   

DM Jitka Mrázová   
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Ekonomický úsek pracoval ve složení vedoucí ekonomického úseku J. Rýdlová, účetní H. 
Herianová a mzdová účetní P. Knížová, vedoucí hospodářského úseku domova mládeže E. 
Pechmanová, kuchařky D. Maříková, L. Brabcová, P. Brejchová a A. Hodanová, pracovnice 
bufetu a výdejny obědů V. Vlčková a J. Ždimerová. Funkci vnitřní auditorky vykonává Ing. M. 
Šroubková. 
Vedoucí správního úseku J. Hamršmíd st. řídil práci V. Voskové, J. Ždimerové, E. Machové, 
K. Fléglové a L. Koptíkové při úklidu školy a domova mládeže. 
Na bezproblémovém chodu školy se dále podíleli správce ICT J. Hamršmíd, pracovnice 
studijního oddělení K. Drožová a správce haly V. Polívka.  

3 Údaje o přijímacím řízení   

Kód a název oboru 

Počet přihlášených 
žáků celkem 

 
Počet odvolání 
proti nepřijetí 

 
Počet žáků, 
kteří skutečně 
nastoupili 

 
Počet 
tříd 
 

1. kolo/další kola 
přijímacího řízení 

18-20-M/01 denní forma 
Informační technologie 

162/0  75 58 2 

37-42-M/01 denní forma 
Logistické a finanční 
služby 

47/0  13 32 1 

37-51-H/01  denní forma 
Manipulant poštovního 
provozu a přepravy 

31/16  0 29 1 

37-42-M/01 dálk. forma 
Logistické a finanční 
služby 

11/2  0 13 1 

Celkem 251/18  88 132 5 

4 Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků 

4.1 Denní forma vzdělávání 

Prospěch žáků 
(včetně závěrečných ročníků) 

18-20-M/01 37-42-M/01 37-51-H/01 celkem 

Prospěli s vyznamenáním 42 17 11 70 

Prospěli 176 88 33 297 

Neprospěli 20 8 4 32 

Žáci celkem (k 31. 8. 2021) 238 113 48 399 
 

Chování žáků 
Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 

na žáka 2. stupeň 3. stupeň 

18-20-M/01  
Informační technologie 

11 10 5,84 

37-42-M/01  8 2 4,04 
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Logistické a finanční služby 

37-51-H/01   
Manipulant pošt. provozu a přepravy 

8 2 18,98 

Celkem 37 14 6,91 

 
4.2 Dálková forma vzdělávání 

Prospěch žáků celkem  
(včetně závěrečných ročníků) 

Počet žáků 

Žáci celkem (k 31. 8. 2021) 37 

Prospěli s vyznamenáním 9 

Prospěli 22 

Neprospěli    6 

 
4.3 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek  

Maturitní zkouška 
JZO a PZO 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Nekonal 

Kód a název oboru vzdělání 

18-20-M/01 
Informační technologie 

4 51 1 2 

37-42-M/01 denní forma 
Logistické a finanční služby 

3 19 3 1 

37-42-M/01 dálk. forma 
Logistické a finanční služby 

7 5 2 0 

Celkem: 14 75 6 3 

 
 

Závěrečné zkoušky 
Manipulant poštovního 
provozu a přepravy 

Prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

Celkem 7 3 0 

5 Údaje o průběhu vzdělávání a výchovy  

Školní rok 2020/2021 měl stejně jako školní rok předchozí mimořádný průběh. Do 2. 10 2020 
probíhala prezenční výuka, od 5. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT ČR přechod na distanční výuku 
z důvodu covidové pandemie, která se opět začala nekontrolovatelně rozbíhat. Přechod na 
distanční výuku nás již nezaskočil, bezproblémově jsme spustili výuku v MS Teams podle dříve 
nastavených pravidel a rozšiřovali si své digitální dovednosti.  
Komunikovali jsme nejen s žáky při výuce, ale distančně probíhaly i třídnické hodiny, schůzky 
školního parlamentu a třídní schůzky s rodiči. Zvládli jsme i několik „dnů otevřených dveří“ on-
line s účastí zástupců spolupracujících firem s poměrně velkou účastí veřejnosti. 
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Od 25. 11. 2020 byla povolena prezenční výuka závěrečným ročníkům, ostatní ročníky 
pokračovaly v distanční výuce. 
Od 7. 12. 2020 nastavilo MŠMT ČR pravidlo pro rotační výuku: každý týden výuka pro 4. ročníky 
a 3M, sudý týden 2. a 3. ročníky prezenční výuka, 1. ročníky distanční výuka a lichý týden 2. 
a 3. ročníky distanční výuka, 1. ročníky prezenční výuka. 
Od 21. 12. 2020 byly vyhlášeny Dny proti covidu, ve kterých výuka neprobíhala. Od 1. 1. 2021 
do 24. 5. 2021 celá škola pokračovala v distanční výuce, poté se nižší ročníky vrátily k prezenční 
výuce a pro závěrečné ročníky nastalo období konání zkoušek. Na základě Opatření obecné 
povahy vydaném MŠMT ČR mohl maturitní (závěrečnou) zkoušku konat každý žák, který 
prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21. 
Výsledky vzdělávání a výchovy jsou pravidelně vyhodnocovány v rámci předmětových komisí, 
na klasifikačních pedagogických radách, případně schůzkách školního poradenského 
pracoviště, které většinou probíhaly on-line. 
Cesty ke zlepšení výsledků vzdělávání je nutné hledat v intenzivním využívání potenciálu žáků, 
kontrolou jejich pravidelné školní přípravy, hledáním vhodných metod inovace výuky, dalším 
posílením individualizace výuky a zaváděním prvků formativního hodnocení. Vzhledem 
k očekávaným negativním důsledkům výluky prezenční výuky bude nutné posílit aktivity  
posilující sociální vztahy žáků, budující zdravé životní návyky a postoje i odolnost vůči 
negativním vlivům.  

• Třídy s nejlepším prospěchem:   1.M, 1. F, 1. E  

• Třídy s nejhorším prospěchem:   4. F, 2. A, 3. A 

• Naši prospěchově nejlepší žáci: A. Vejvodová (1.M), L. Patejdl (1.E), F. Kerber, L. Kůs (1. 
F), M. Vavřínek (2. F) 
 
 

5.1 Zpráva o činnosti předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů  
 
Členové komise: 
Mgr. Olga Břízová, Mgr. Miroslava Hesová, RNDr. Lenka Holubová, Mgr. Jaroslav Karnold, Mgr. 
Iveta Králová, Mgr. Luděk Lhoták, Bc. Vít Mrákota, Mgr. Martin Novotný, Mgr. Stanislav 
Veverka 
Nekmenoví členové: Mgr. Magdaléna Frühaufová, Mgr. Radka Gottfriedová, Mgr. Ondřej 
Janda, Mgr. Leona Jiránková, Mgr. Pavla Lopatová, Mgr. Lucie Martínková, Mgr. Marcela 
Mikulášová, Mgr. Bc. Hana Soukupová 
  
PODMÍNKY K VZDĚLÁVÁNÍ: 
Nabídka dalšího vzdělávání na minulý školní rok byla bohatá. Některé akce ovšem proběhly 
on-line, jiné byly bohužel zrušeny. Inspiraci jsme čerpali na webinářích, které se staly běžnou 
součástí pedagogického života. Mgr. Hesová absolvovala vzdělávací program "Cizinec – dítě se 
sociokulturní odlišností v naší škole", který považuje za velmi přínosný. Kromě legislativy 
obsahoval i praktické návody a ukázky. Seminářů pro výkon funkce předsedy maturitních 
komisí se zúčastnili Mgr. Břízová, Mgr. Karnold a Mgr. Lhoták. 
 
Školní rok 2020/21 začal stejně jako roky předchozí. Když se školy v říjnu 2020 znovu uzavřely, 
už nás to nezaskočilo. Na rozdíl od těžkých začátků na jaře se distanční výuka v loňském 
školním roce stala naší každodenní rutinou. Stačilo docela málo: zdigitalizovat zbytek učiva. 
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Zvykli jsme si (učitelé i žáci) na prostředí MS-Teams a naučili jsme se ho pokud možno co 
nejúčelněji využívat tak, aby výuka probíhala „co nejnormálněji“. 
Určitě se lépe pracovalo v dělených hodinách, v menších skupinkách, kde se dařilo navázat 
užší kontakt, komunikovat se žáky i kontrolovat, zda jsou opravdu všichni zapojeni, ověřovat, 
jestli chápou nové učivo. 
 

Problémem byly výkladové 
hodiny pro celé třídy. Po 
zkušenostech z předcházejícího 
roku jsme se snažili usnadnit 
práci žákům i sobě. Přibylo on-
line hodin. Většina z nás 
využívala vlastní nebo „půjčené“ 
prezentace, vznikaly nové 
pracovní listy. Vyučující 
matematiky byli vybaveni 
grafickým tabletem, takže on-
line hodina mohla probíhat 
podobně jako hodina ve třídě s 
bílou tabulí a fixem. RNDr. 

Holubová a Bc. Mrákota si oblíbili práci v prostředí Techambition, které nabízí nové možnosti 
výuky matematiky. Využívali jsme znovu (teď již aktualizované) e-learningové kurzy vytvořené 
v minulých letech v Moodle.  
 
Cílem bylo maximálně názorně vysvětlit novou látku a ulehčit její pochopení. Ale právě v tuto 
chvíli si mnozí z nás nebyli jisti, jestli jsme opravdu vnímáni, jestli máme posluchače. Otázky, 
jednoduché úkoly, případně krátké 
on-line testy v průběhu výkladu 
nám bohužel mnohdy potvrdily, že 
naše pochybnosti jsou oprávněné. 
Žáci sami nám zpětně potvrdili, že i 
pro ně byla právě tato výkladová 
část hodin nejnáročnější, že pro ně 
bylo těžké udržet pozornost, že jim 
chyběl oční kontakt, přirozené 
prostředí třídy. 
 
Vzájemná komunikace mezi žáky a 
učiteli se ale i obohatila a hlavně 
zrychlila. On-line výuka umožnila 
výklad učiva tak jako ve třídě a okamžitou reakci na dotazy žáků. V prostředí MS-Teams je 
možné telefonovat, při hovoru lze sdílet obrazovky volajících. To se ukázalo jako vhodný 
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prostředek např. při individuálních konzultacích. E-maily nahradily rychlé chaty. Žáci začali 
chatování masivně využívat, což je jistě chvályhodné. Ale na druhou stranu někteří nabyli 
dojmu, že učitel jim bude k dispozici 24 hodin denně a bude reagovat ihned v kteroukoliv denní 
i noční hodinu. 

Úskalím se stávaly testy a hodnocení žáků. 
Využívali jsme různé aplikace pro on-line 
testování a procvičování. Některé úlohy žáci 
museli zpracovat vlastnoručně, třeba načrtnout 
graf funkce nebo kvádr na počítači vyžaduje již 
jisté zkušenosti nebo speciální software.  
Žáci častěji dostávali úkoly prostřednictvím 
zadání v MS-Teams, které jsme opravovali a 
hodnotili. Ale brzo jsme zjistili, že zajistit 
spravedlivé a regulérní ohodnocení je velice 
těžké. Mnozí z nás více využívali formativní 
hodnocení a zaměřili se na motivaci žáků. 

Zároveň se ukázalo, že máme i spoustu šikovných žáků, kteří jsou tvůrčí, dokážou navzájem 
spolupracovat a aktivně se podílet na výuce. Vznikaly různé diskusní skupiny, které spolu 
komunikovaly i v jiných platformách. V rámci skupinových prací a projektů žáci vytvářeli 
prezentace, sdíleli videa, připravovali si on-line testy a kvízy pro spolužáky. 
Ačkoliv byla distanční výuka v uplynulém školním roce povinná, někteří žáci neměli zrovna 
ideální podmínky. Ti, kterým chyběl počítač s připojením na internet, si vytištěné učební 
materiály vyzvedávali a odevzdávali osobně ve škole. Tolerovali jsme i nepravidelné 
připojování na on-line výuku u žáků z rodin s více dětmi a jediným počítačem nebo u žáků 
s nestabilním připojením na internet. 
Ale na druhé straně byla patrná i jistá pohodlnost ze strany některých žáků, nedostatečná 
motivace k učení. Někteří místo školy chodili na brigády, někteří jen tak lenošili. Trochu lacině 
pak působily opakující se výmluvy typu „výpadek proudu“, „nešel internet“. A po zkušenostech 
z předcházejícího roku někteří žáci získali dojem, že propadnout přece nemohou.  
  
OBSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ: 
Průběh vzdělávání byl i v tomto školním roce nestandardní. Vyučující už mohli vycházet ze 
zkušeností vlastních i cizích, jak poznatky žákům předat a jakým způsobem zjistit, co se naučili. 
Protože v začátcích distanční výuky přes veškerou snahu výsledný efekt často neodpovídal 
(učitelem) vynaložené námaze, bylo na čase se zamyslet, jak jinak a lépe. A znovu jsme 
přehodnocovali obsah vzdělávání a vybírali to, co je opravdu podstatné. 
Začátek školního roku byl věnován systematizaci učiva předchozího ročníku. Po návratu žáků 
k prezenční výuce bylo zařazeno čtrnáctidenní tzv. adaptační období. Zvolená forma skupinové 
práce, kdy žák učí žáka, se osvědčila. V obou případech bylo cílem vyrovnat rozdíly ve 
znalostech jednotlivců a zjistit, co si každý z nich zapamatoval. 
  
Některé obsahové změny probíhají nezávisle na aktuální situaci. Povinná maturitní zkouška 
z matematiky byla odložena, předmět se letos vyučoval podle nových tematických plánů ve 
všech ročnících denního studia čtyřletých maturitních oborů. V příštích letech se změny 
dotknou 2. – 4. ročníku dálkového studia. 
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Češtináři zrevidovali obsah učiva a dosud používané učebnice předmětu Literatura a umění 
v obou čtyřletých maturitních oborech, navrhli úpravu ŠVP a pro příští školní rok připravili 
nové tematické plány a učebnice. 
  
Díky projektům mohli žáci vybírat z nabídky kroužků. Řada aktivit se ovšem přesunula do 
virtuálního prostředí: 
 

• Dramatický kroužek pod vedením Mgr. Jandy probíhal z větší části on-line. Přesto žáci 
– herci excelovali se svým představením na Komunitním dni v závěru školního roku. 

•  
 

• Také Klub matematiků vedený Bc. Mrákotou nabízel zájemcům po většinu roku 
distančně témata, která se běžně na škole neučí, ale mohla by se hodit při dalším 
studiu. 

• Badatelský kroužek měl na starosti Mgr. Novotný. Jeho cílem je žáky pobavit, poučit a 
vzbudit u nich zájem o přírodní vědy a techniku. S využitím vybavení pořízeného 
z projektu žáci experimentovali s předměty denní potřeby, měřili, zpracovávali 
a pokoušeli se interpretovat naměřená data. Ani tady se nepodařilo realizovat všechny 
záměry. 

• Žákům ohroženým školním neúspěchem jsme opět nabízeli doučování. Kroužky 
matematiky vedli Mgr. Břízová a Bc. Mrákota, v českém jazyce pak Mgr. Frűhaufová, 
Mgr. Janda a Mgr. Králová, která se dlouhodobě věnuje žákům s odlišným mateřským 
jazykem. Práce s malými skupinkami o třech až pěti žácích by umožnila velmi 
individuální přístup. V dané situaci však tuto možnost on-line doučování využilo jen 
minimum žáků. 

  
Období distanční výuky bylo zvlášť vhodné pro další rozvíjení prezentačních dovedností žáků. 
Informace museli nejen samostatně vyhledat a vyhodnotit, výstupy zpracovat v elektronické 
podobě, ale také představit spolužákům během on-line hodiny. Při práci v menších skupinách 
na dálku si vyzkoušeli, jak složité je správné rozdělení rolí a kolik váží odpovědnost za splnění 
části úkolu. Přínosné pak bylo i hodnocení vlastní práce a práce spolužáků, žáci se učili 
sebekritice a také přijímat kritiku druhých. 
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Žáci prvního ročníku zahájili své studium na 
naší škole tradičně seznamovacím pobytem, 
tentokrát v Úborsku. Třeťáci, bohužel, na svůj 
sportovní kurz v závěru školního roku 
neodjeli. Pokusíme se jim ho nahradit 
v podzimním termínu. 
  
Nekonal se ani tradiční lyžařský kurz. Museli 
jsme oželet i naprostou většinu soutěží. 
Uskutečnily se pouze ty z nich, které lze 
pořádat on-line, např. matematická soutěž 
Náboj 2021. 

 
 PODPORA ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI: 
Platforma MS-Teams umožnila pružnější domluvu termínů konzultací žáků i rodičů 
s vyučujícími (nebo i vyučujících s rodiči) i v jinou než tradiční dobu. Zdá se, že někteří žáci 
ztratili ostych a sami se na vyučující obraceli v případě potíží. Třídní aktivy on-line se pak 
zamlouvaly především mimoplzeňským rodičům. 
  
Distančně probíhaly také přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka 
a matematiky, vedené již tradičně Mgr. Jandou a Mgr. Novotným. 
  
Na podzim 2020 dobíhaly ještě kroužky Badatelský (pro žáky SŠ) a Technický (pro žáky ZŠ). V 
září a říjnu mohly ještě proběhnout prezenčně, v listopadu a prosinci se již mohly uskutečnit 
pouze distančně. Epidemiologická situace poznamenala i náběh nového projektu Vzdělávání 
4.0. Teprve v červnu 2021 se mohl uskutečnit prezenčně první Badatelský kroužek (pro žáky 

ZŠ, kroužek pro žáky SŠ již v tomto projektu 
není zahrnut). Většina kroužků z nového 
projektu by tak měla proběhnout až ve 
školním roce 2021/22. 
  
Za dané situace nebylo mnoho možností, jak 
představit školu na veřejnosti. Všechny dny 
otevřených dveří a další prezentační akce 
probíhaly on-line. Dá se říci, že měly celkem 
slušný ohlas. 

  
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ: 
Ve školním roce 2020/21 byli žáci hodnoceni známkou podle pokynu MŠMT ČR. Přihlíželo se 
také k aktivnímu zapojení do distanční výuky. Vyučující zohlednili skutečnost, že někteří žáci 
zde mohli mít jisté objektivní potíže. Počet neúspěšných žáků na konci 2. pololetí byl 
zanedbatelný. 
Úspěšné ukončení 1. pololetí zaručovalo žákům závěrečných ročníků postup k závěrečným 
zkouškám. Před jejich konáním jim byly nabízeny on-line i prezenční konzultace. Maturity letos 
znovu proběhly v omezeném režimu: žákům byla prominuta písemná práce z českého jazyka 
a ústní zkoušku z téhož předmětu si dobrovolně volili jen jednotlivci. Matematiku si žáci vybrali 
zpravidla jako nepovinný předmět. Většina žáků v jarním zkušebním období prospěla. Žáci, 
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kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni v 1. pololetí, měli možnost absolvovat opravné či 
doplňující zkoušky během 2. pololetí a složit maturitu v řádném termínu. 
  
KDE SE NÁM MOC NEDAŘILO? 

• motivovat žáky k průběžnému studiu a snaze o lepší studijní výsledky nejen 
u maturitních zkoušek 

• motivovat některé žáky k pravidelné účasti na distančním vzdělávání 

• přimět žáky, aby se během distanční výuky více hýbali 
  
 
Mgr. Olga Břízová 
 

5.2 Zpráva o činnosti předmětové komise cizích jazyků  
 

Kmenoví členové komise:                                          Nekmenoví členové komise:  
Mgr. Radka Gottfriedová                                           Mgr. Magdaléna Frühaufová 
Mgr. Andrea Hamadbachir  
Mgr. Ing. Kateřina Horáková 
Mgr. Ondřej Janda                                        
Mgr. Leona Jiránková                                                  
Mgr. Ivana Kupková 
Mgr. Ivana Statevská - Mgr. Marie Holická 
Mgr. Jitka Spěváčková 
Mgr. Renáta Wolfová 
 
Letošní školní rok byl bohužel ovlivněn pandemií koronaviru, takže některé akce a aktivity 
musely být zrušeny či přesunuty na další školní rok. Na druhou stranu byly některé tyto akce 
a aktivity přeneseny do on-line podoby, takže se jich naši žáci i pedagogové zúčastnit mohli. 
Pozitivním přínosem je, že v rámci distanční výuky jsme se naučili pracovat s novými softwary, 
webovými stránkami a dalšími moduly. Více jsme využívali elektronické materiály a digitální 
technologie tak, abychom i nadále zlepšovali kvalitu výuky včetně využívání moderních metod 
výuky.  
V rámci naší komise byla letošní vzájemná spolupráce velmi efektivní. Mimo pravidelné 
plánované schůzky probíhaly často i neformální on-line schůzky, v rámci kterých jsme neustále 
sdíleli nové informace, nástroje, aplikace a platformy, které mohly zpestřit naši distanční 
výuku a motivovat žáky. Všechny ověřené novinky jsme také prostřednictvím MS Teams sdíleli 
i s ostatními kolegy z dalších předmětových komisí.  
Pro novinky přímo v MS Teams jsme používali stránky https://www.klatovsky.cz/. Například 
jsme se zde naučili, jak vytvořit skupinové místnosti, což byl pro výuku cizích jazyků velmi 
užitečný nástroj. V MS Teams jsme dále sdíleli například, jak vytvořit kritéria hodnocení, či 
veškeré novinky o kvízech v MS Forms či novinky z Whiteboard. Z dalších aplikací, které jsme 
si postupně osvojili a oblíbili, to byly např. Quizizz a Kahoot (tvorba zábavných kvízů), Nearpod 
(prezentace a kvízy), Lyricstraining (zařazení cizojazyčných písní do výuky), Linoit (sdílená 
nástěnka), Canva (tvorba pracovních listů), Quizlet (flashcards), Teachermade (interaktivní 
pracovní listy), Storyboardthat (komiksy), AnswerGarden (rychlá anonymní zpětná vazba), Talk 
and comment (nahrávání komentářů místo psaní). Většinu těchto nástrojů hodláme využívat 
i nadále v běžné výuce. 

https://www.klatovsky.cz/
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PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 
Jedním z důležitých cílů předmětové komise cizích jazyků je odborný růst pedagogů a jejich 
další vzdělávání, které je přínosné pro zkvalitňování výuky vzhledem k nutnosti využívání 
nových metod výuky včetně využívání moderních digitálních technologií. Členové komise se 
proto průběžně vzdělávají a účastní se různých odborných seminářů a školení.  
Všichni členové komise jsou certifikovanými hodnotiteli MZ a zadavateli pro společnou část 
MZ. Jako hodnotitelé maturitních zkoušek letos bohužel z důvodu pandemie koronaviru 
většina učitelů neabsolvovala naplánované aktualizační kurzy KOSS. 
 
 
Přehled vzdělávacích akcí: 

Název akce Účastník 

Matematická gramotnost  Frühaufová, Janda, Jiránková 

ProDigi – Podpora digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků SŠ v Plzeňském kraji  

Frühaufová, Gottfriedová, 
Hamadbachir, Janda, Jiránková, 
Spěváčková, Wolfová 

How to bring the outside world into the classroom  Wolfová 

Školení práce s interaktivní učebnou jazyků Holická, Horáková, Janda, Jiránková, 
Wolfová 

MEL and PEP training for teachers Wolfová 

Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru Horáková, Spěváčková 

IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti Janda, Jiránková, Wolfová 

KOSS - didaktické testy CJL Frühaufová, Janda 

Inspirace pro rozvoj cizích jazyků Spěváčková, Wolfová 

KOSS pro předsedy ZMK Gottfriedová, Janda, Jiránková 

Portfolio z pohledu absolventa, školy a zaměstnavatele Jiránková 

Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit Frühaufová, Jiránková 

Evropské centrum pro moderní jazyky - seminář CLIL Wolfová 

Seminář Edusíť Holická 

How to make English lessons more interesting Wolfová 

 
V rámci spolupráce se zřizovatelem školy působily kolegyně Kupková, Spěváčková a Wolfová 
v komisi pro nostrifikační zkoušky z anglického jazyka, které jsou povinné pro cizí státní 
příslušníky, kteří chtějí v ČR studovat na vysokých školách. 
 
Náš školní časopis Infiš, který již nevydáváme v tištěné podobě, nabyl nové moderní formy 
a přenesl se na školní sociální a komunikační sítě. V tomto časopise - fóru - se objevují také 
cizojazyčné texty a vzkazy. V letošním školním roce zde byly publikovány rozhovory s našimi 
žáky, ve kterých se se čtenáři podělili o své zážitky a dojmy ze spolupráce s německými 
partnerskými školami. 
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 Mgr. Wolfová každoročně 
společně s Autorizovaným 
centrem cambridgeských 
jazykových zkoušek organizuje 
cvičné testování angličtiny na 
cambridgeské mezinárodní 
jazykové zkoušky PET, FCE a CAE. 
Zkoušky, které si naši žáci letos 
vyzkoušeli cvičně, byly 
uskutečněny on-line formou. 
Výhodou je, že tyto zkoušky mají 
neomezenou časovou platnost a 

jsou uznávané na trhu práce a na vysokých školách po celém světě. Zkoušky, které se naši žáci 
pokoušeli cvičně složit, jsou úrovně B1 (PET), B2 (FCE) a C1 (CAE). Naši žáci si vyzkoušeli cvičnou 
verzi v částech Reading, Use of English, Writing a Listening. I přes vysokou náročnost projevilo 
o cvičné testování zájem velké množství žáků, ze kterých by 9 uspělo na úrovni B1, 5 žáků by 
dosáhlo úrovně B2 a 2 žáci úrovně C1, což je důkazem výborných znalostí, kterých dosáhli 
během studia.  
Pokud se někteří žáci na základě svých výsledků rozhodnou zkoušku skládat, obdrží slevové 
poukazy a mají také možnost zúčastnit se workshopu k ústní části těchto zkoušek. V letošním 
školním roce této možnosti využili a úspěšně zvládli zkoušky FCE 2 žáci a náročnou zkoušku 
úrovně C2 CAE složili také 2 žáci. 
 
Všichni členové naší komise participují na hodnocení maturitních prací žáků čtvrtých ročníků. 
Někteří tyto práce vedou, jiní pracují jako oponenti či opravují a hodnotí závěrečná cizojazyčná 
resumé. I tuto práci v letošním roce odvedli pedagogové naší komise. 
Našim žákům se také snažíme pomoci s koupí cizojazyčných učebnic, a proto každoročně 
zajišťujeme ve spolupráci s Oxford University Press slevu z ceny těchto učebnic. V rámci této 
spolupráce také dostáváme učitelské sady cizojazyčných učebnic a doplňkové výukové 
materiály včetně účastni na metodických seminářích zdarma.  
 
Naši pedagogové sledují a využívají dostupné jazykové a odborné materiály ve výuce. Nové 
informace získáváme zejména studiem odborných časopisů a periodik, on-line materiálů, 
článků, prezentací a diskusí na internetu. Dlouhodobě spolupracujeme s redakcí časopisů 
Bridge a Gate (pro AJ). Tyto časopisy odebíráme s žáky a po celý školní rok je pravidelně 
využíváme ve výuce. Nejpřínosnější jsou pro nás speciální maturitní vydání časopisu Bridge, 
které jsou připravovány ve spolupráci se společností Cermat. Ve výuce využíváme také další 
materiály, které získáváme od redakce těchto časopisů, jako jsou různé publikace v angličtině, 
DVD, CD, mapy, plakáty a další výukové materiály. S našimi žáky se také pravidelně účastníme 
soutěží, pořádaných redakcí těchto časopisů. 
 
Ve výuce co nejvíce využíváme další inovativní metody, i nadále se osvědčují elektronické 
verze učebnic anglického jazyka Maturita Solutions. Pracujeme samozřejmě i se zdroji 
z internetu, pravidelně používáme materiály OER, v anglickém jazyce jsme letos nejvíce 
používali webové stránky www.bridge-online.cz, www.novamaturita.cz, 
www.helpforenglish.cz a v německém jazyce stránky www.dw.de. Tyto zdroje lze používat jak 
pro běžnou výuku, tak pro přípravu k MZ. Ve výuce také pracujeme s elektronickou databází 

http://www.bridge-online.cz/
http://www.novamaturita.cz/
http://www.dw.de/


16 
 
 
 
 

OER (Open Educational Resources), která nabízí nepřeberné množství informací a materiálů 
ve všech cizích jazycích.  
Dalšími důležitými zdroji informací k získávání nových odborných a rozšíření jazykových 
znalostí je e-learning, který je dostupný na webových stránkách naší školy www.infis.cz. Zde 
žáci najdou jak vypracovaná maturitní témata ze všech cizích jazyků včetně slovní zásoby 
a pracovních listů, tak další podklady a materiály ke studiu. Pro předměty Seminář z anglického 
a německého jazyka a v rámci běžné výuky byly i nadále využívány sady pracovních listů, 
věnujících se odborným a profilovým maturitním tématům. Tyto listy se nám opět osvědčily 
nejen jako výukové materiály, ale i cvičné zdroje jak pro nematuritní, tak pro maturitní třídy. 
 
V rámci podpory aktivního využívání programu MS IT Academy a Cisco Networking Academy 
byla výuka anglického jazyka v prvních ročnících po celý školní rok doplněna pro žáky oboru IT 
modulem Technická angličtina, který je povinný. Všechny podklady najdou žáci na webových 
stránkách naší školy. 
Naše komise také v letošním školním roce připravila nové odborné verze maturitních 
pracovních listů v cizích jazycích. Tyto podklady již byly použity při ústních maturitních 
zkouškách a dle zpětné vazby od maturantů se osvědčily.  
 
OBSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ  
V letošním školním roce, poznamenaném pandemií koronaviru, bohužel nebylo možné 
uskutečnit všechny plánované akce, soutěže a semináře, které naše komise pro žáky připravila. 
Přesto jsme se tam, kde to bylo alespoň trochu možné, snažili akce uskutečnit alespoň v on-
line podobě. 
Soutěže v cizích jazycích jsou nedílnou součástí studia cizích jazyků, mimo jiné i proto, že 
motivují žáky ke spolupráci, soutěživosti, zlepšení znalostí a komunikačních schopností. U 
našich žáků jsou tyto soutěže oblíbené a setkávají se s jejich zájmem. I letos se uskutečnila on-
line školní, okresní a krajská kola v anglickém, německém a ruském jazyce. Někteří kolegové 
zároveň v těchto soutěžích působili jako hodnotitelé.  
Další soutěží, které jsme se zúčastnili, byla soutěž Totální diktát, zaměřená na psané slovo.  
Žákyně prvního ročníku se přihlásily a úspěšně se zúčastnily náročné mezinárodní on-line 
soutěže v angličtině s názvem Project competition, pořádané Oxfordskou univerzitou. V rámci 
této soutěže soutěžící tvořili elektronické plakáty s tematikou rozhovorů s osobnostmi, se 
kterými by rádi udělali interview.  
 
Výuku jazyků na naší škole se snažíme žákům zpestřit i dalšími aktivitami, a proto naše škola 
připomněla žákům i v letošním školním roce Evropský den jazyků zajímavým programem. Část 
žáků pracovala tento den ve své hodině cizího jazyka na projektu, zaměřeném na svátky 
a tradice v Evropě. Za cizí jazyky jsme vybrali významné svátky a způsoby jejich oslav. Žáci 
zpracovali plakáty se základními informacemi o těchto svátcích a slavnostech. Tyto znalosti 
zároveň maturanti vyžili jako součást přípravy k maturitní zkoušce.  
 
V rámci projektu Šablony školám připravila pro naše žáky sekce cizích jazyků projektový den 
mimo školu. Cílem tohoto projektového dne byla česko-anglická návštěva elektrárny Tušimice 
a města Kadaň. Skupinu našich žáků doprovázely vyučující angličtiny, které na zdárném 
průběhu akce spolupracovaly s pracovníky elektrárny. Protože akce probíhala nejen v češtině, 
ale i v angličtině, žáci poznali nejen nová místa, ale dostali se i do prostor, který není možné 
běžně navštívit. Obohatili si také odbornou slovní zásobu a procvičili si konverzaci v angličtině.  

http://www.infis.cz/
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PODPORA ŽÁKŮM ,  SPOLUPRÁCE S  RODIČI: 
Všichni členové předmětové komise cizích jazyků se snaží o účinnou propagaci školy, účastní 
se náborů na základních školách, aktivně se zapojují do organizace a průběhu dnů otevřených 
dveří, podílí se na tvorbě propagačních materiálů školy, propagují školu na veřejnosti. V rámci 
odborného zaměření PK přispívají svými články na web a sociální sítě školy a svoje příspěvky 
publikují také na dalších webových stránkách. Některé naše články byly zveřejněny 
v Plzeňském deníku. Všechny elektronické materiály byly nabídnuty do školní kroniky. 
Členové naší komise jsou v pravidelném kontaktu s žáky i jejich rodiči, kdy se jim v rámci 
konzultací a třídních aktivů snaží pomoci najít způsoby řešení případných problémů se studiem 
cizích jazyků.  
Nadaným žákům s výbornými výsledky nabídla škola možnost cvičného testování na 
mezinárodní cambridgeské jazykové zkoušky z anglického jazyka.  
Naši pedagogové také v rámci individuálních, především on-line konzultací, poskytovali po celý 
školní rok žákům možnost doučování a procvičování konverzace v cizích jazycích. 
S rodiči jsme se letos sešli virtuálně na on-line třídních aktivech, které se setkaly s kladnou 
odezvou, a proto bude tato forma setkávání využívána i v letošním školním roce. 
 
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ: 
Naším nejdůležitějším úkolem stále zůstává předat žákům kvalitní vědomosti a dovednosti, 
které s úspěchem uplatní po ukončení studia v praxi či v dalším studiu. Samozřejmě stále pro 
naši práci zůstává prostor pro zlepšování pedagogických dovedností a schopností motivovat 
žáky k lepším výkonům, co nejlepším výsledkům a uplatnění se na trhu práce nejen u nás, ale 
i v zahraničí. 
Co se týká letošních maturitních zkoušek z cizích jazyků, rozhodnutím MŠMT ČR byly letos 
maturitní zkoušky upraveny v souvislosti s distanční výukou a pandemií koronaviru. 
Písemné maturitní práce byly letos rozhodnutím ministerstva zrušeny, žáci však byli našimi 
pedagogy na tuto část zkoušky připravováni po celou dobu studia, a to i proto, že znalost 
písemné formy je nedílnou součástí celkové znalosti cizího jazyka. 
U didaktických testů se letos neobjevily žádné problémy s tím, že většina maturantů v nich 
uspěla a splnila tak povinnou část letošní maturity.  
Ústní část maturitní zkoušky byla dobrovolná a všichni žáci, kteří se rozhodli ji absolvovat, 
v této části uspěli. 
Na celkovém hodnocení se tak odrazila výborná připravenost našich žáků, a to i přesto, že 
výuka probíhala letos především distančně.  
 
ZHODNOCENÍ ONLINE VÝUKY: 
Tato forma výuky, která v letošním školním roce převažovala, má svoje pozitiva i negativa. 
Domníváme se, že je závislá nejen na technických možnostech žáků, ale také na jejich chuti 
a ochotě se vzdělávat. Ti žáci, kteří preferují rozvíjení svých znalostí on-line formou, byli s tímto 
způsobem výuky spokojeni.  Pro nás vyučující bylo někdy obtížné aktivně zapojit do práce 
celou skupinu, vždy záleželo na celkovém počtu žáků, v menších skupinách se nám pracovalo 
lépe. Nezapojení žáci někdy ztráceli kontakt a zadané úkoly plnili nepravidelně. S takovými 
žáky jsme se potom snažili pracovat individuálně a poskytovali jsme jim individuální on-line 
konzultace.  
Větší množství času, které naši žáci v rámci distanční výuky trávili u počítačů, považujeme za 
negativum, a to jak ze strany žáků, tak i z pohledu učitele. Také hodnocení studijních výsledků 
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žáků bylo někdy problematické, a to například u ověřování slovní zásoby. Ti žáci, kteří nevlastní 
funkční kameru, tak byli znevýhodněni. Náročné bylo také udržení pozornosti žáků v on-line 
prostoru během vyučování.   
Závěrem lze říci, že tento druh výuky byl náročný nejen pro žáky, ale i pro vyučující. Na druhou 
stranu jsme se my pedagogové naučili mnoho nového, obohatili jsme si rozhled a mnozí z nás 
získali i jiný pohled na moderní on-line svět, který je pro naše žáky běžný. Dalším pozitivem je 
on-line výměna zkušeností pedagogů, která probíhala mezi dalšími předmětovými komisemi 
naší školy. 

Závěrem…  
Nejrůznějšími způsoby a aktivitami se i nadále snažíme co nejvíce naše žáky motivovat k co 
nejlepším výsledkům ve znalostech cizích jazyků.   
K tomu nám pomáhá také využívání jazykové laboratoře, která přispívá ke zkvalitnění 
a zpestření výuky. Umožňuje nám aplikaci moderních metod výuky, která je zaměřena 
především na konverzaci s žáky, a to i s těmi, kteří mají problém hovořit před větším počtem 
lidí. Tato třída je tematicky vyzdobena a je také vybavena moderní technikou, umožňující 
pracovat se žáky v menších skupinách. Lze zde pořizovat zvukové nahrávky, se kterými 
můžeme dále pracovat formou rozboru chyb a anonymním zveřejňováním výsledků. Učebna 
je vybavena interaktivní tabulí s projektorem. Prostředí této učebny je pro naše žáky 
inspirativní a motivující. 
Již tradicí naší předmětové komise se stalo využití elektronických pracovních listů u ústních 
maturitních zkoušek, kdy takto nejen šetříme finanční prostředky za tisky a chováme se 
ekologicky, ale umožňujeme celé maturitní komisi, aby mohla sledovat zadání a průběh 
zkoušky společně s maturanty a zkoušejícími. Tato skutečnost také uskutečňuje myšlenky 
využití moderních technických inovací nejen ve výuce, ale i v momentu prokazování nabytých 
znalostí a dovedností. 
Nadále pokračuje výuka podle ŠVP, stále vyhodnocujeme účinnost svých plánů a skutečných 
výsledků a provádíme nezbytné inovace. V letošním školním roce jsme pracovali na nové 
podobě pracovních listů se zaměřením na odbornost. Věříme, že tato inovace pomůže našim 
žákům lépe se v budoucnu uplatnit na trhu práce a poskytne jim také lepší připravenost ke 
studiu na vysokých školách.  
Ve výuce anglického jazyka využíváme nejen tištěné, ale i elektronické verze moderní 
interaktivní učebnice Maturita Solutions, vydávané vydavatelstvím Oxford University 
Publishing, se kterým také spolupracujeme. Tato řada učebnic odpovídá moderním trendům 
ve výuce cizích jazyků, protože tyto učebnice jsou vydávány v Oxfordu, takže reflektují 
případné aktuální změny ve vývoji tohoto cizího jazyka. Učebnice jsou doplněny nejrůznějšími 
výukovými materiály včetně těch, které lze využít jako úkoly nebo doplňkovou práci pro žáky. 
Žákům, kteří mají problémy s pochopením probíraného učiva, se členové komise individuálně 
věnovali v rámci konzultačních hodin, a to především v on-line podobě. 
Jsme rádi, že se našim kolegům němčinářům podařilo i v tomto náročném období pokračovat 
ve spolupráci s partnerskými školami ve Weidenu a Waldmünchenu. Tato spolupráce je 
vázána na výměnné praxe našich žáků, které nemohly být letos uskutečněny v plném rozsahu, 
což nás mrzí. Věříme, že tato spolupráce, která obohacuje odborné zkušenosti našich žáků a 
motivuje je k lepším výsledkům ve studiu, bude pokračovat i v příštím školním roce.   
I když byly některé aktivity a akce naší předmětové komise kvůli pandemii koronaviru omezeny 
nebo přesunuty do dalšího období, i tak jsme se i v letošním roce snažili žákům výuku 
a studium obohatit a zpestřit, jak nejlépe jsme dovedli.  
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Všichni členové naší komise po celý školní rok pracovali tak, aby naši žáci získali v cizích 
jazycích, a nejen v nich, takové znalosti a dovednosti, aby uspěli jak v dalším studiu, tak na trhu 
práce a tím i ve svém budoucím životě. Podporujeme myšlenku, že cizí jazyky jsou a do 
budoucna i zůstanou součástí všeobecného, ale i odborného vzdělání našich žáků a jejich 
studium je důležitou součástí vzdělání každého mladého člověka, žijícího v současném 
moderním multikulturním a globalizovaném světě, ve kterém se bez znalosti cizích jazyků 
neobejde.  
 

Mgr. Renáta Wolfová 
 

5.3 Zpráva o činnosti předmětové komise ICT   
 
Vyučující: 
Jan Boháč 
Mgr. Jan Fiala 

 

Mgr. Pavla Lopatová  
Mgr. Lucie Martínková  
Ing. Petr Pinkas  
Mgr. Tomáš Průcha  
Ing. Miloslav Prynych  
Dominik Seko  
Michal Velíšek  
Mgr. Bc. Petr Zima  

 
REALIZACE VÝUKY  
Členové předmětové komise ICT garantují zejména odborné předměty oboru Informační 
technologie. Vzhledem ke specifičnosti těchto předmětů probíhá jejich výuka téměř výlučně 
v odborných učebnách, jejichž provoz se řídí speciálními pokyny: „Provozní řád učebny 
výpočetní techniky“ je umístěn v každé učebně a pravidla chování v počítačových učebnách 
jsou ukotvena ve Školním řádu. Tato pravidla mají napomoci jednak dodržování zásad BOZP 
a PO a dále zachovat kvalitu technického vybavení, které je díky školou realizovaných projektů 
na vysoké úrovni.  
Výuka se neopírá o klasické učebnice, ale téměř výhradně o materiály v elektronické podobě. 
Důležitou součástí výuky jsou proto e-learningové systémy. V některých předmětech jsou 
využívány kurzy Cisco Academy (např. Počítačové sítě, Operační systémy a Základy IT) a v 
dalších si vyučující tvoří vlastní kurzy v LMS Moodle (např. Programování a Internet věcí). 
O úspěšném absolvování kurzů Cisco Academy získávají žáci osvědčení, což bychom 
v budoucnu chtěli využít jako alternativu k praktické zkoušce z Počítačových sítí. Za tímto 
účelem byla na konci tohoto školního roku odeslána žádost o zařazení do pokusného 
ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci 
profilové části maturitní zkoušky čj. MSMT-32270/2020-1 (na přípravě podkladů se podílel 
Mgr. Bc. Petr Zima). 
Kurzy Cisco Academy rozvíjí nejen odborné znalosti, ale také jazykové kompetence, protože 
jsou v anglickém jazyce. Aby se žákům s podklady lépe pracovalo, mají v prvním ročníku 
Technickou angličtinu, která je zaměřena na odbornou terminologii, kterou žáci využijí i v ústní 
maturitní zkoušce z anglického jazyka. V letošním školním roce byly podklady pro Technickou 
angličtinu aktualizovány s ohledem právě na maturitní zkoušky a na inovace v obsahu 
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vyučovaných kurzů Cisco Academy (realizace v rámci projektu Šablony II 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013662, 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ, podílely se: 
Mgr. Jitka Spěváčková, Mgr. Renata Wolfová a Mgr. Pavla Lopatová). 
 
Ve výuce jsou využívány i další on-line nástroje. V tomto školním roce se jejich množství 
i četnost využití významně zvýšily vzhledem k dlouhému období distanční výuky, ale také na 
základě realizace pilotáže projektu „Podpora digitálních kompetencí učitelů“. Zapojeno bylo 
20 učitelů (z PK ICT se zapojili Mgr. Lucie Martínková, Ing. Miloslav Prynych, Dominik Seko 
a Michal Velíšek), kteří si v období září 2020 až leden 2021 rozšiřovali své digitální kompetence 
prostřednictvím e-learningu, prezenčních/on-line setkání s lektory a mentory a budováním 
vlastního portfolia (lektory a mentory byli mimo jiných i Mgr. Tomáš Průcha a Mgr. Leona 
Jiránková, metodik projektu pak Mgr. Pavla Lopatová,). Tyto aktivity byly podpořeny ještě 
u začínajících pedagogů prostřednictvím Šablon II CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013662, 2.III/13 
Nové metody ve výuce  SŠ, kdy se od února do dubna 2021 zabývali možnostmi praktického 
využití vybraných on-line nástrojů Jan Boháč a Dominik Seko pod vedením Mgr. Pavly 
Lopatové. Řada nástrojů se v rámci distanční výuky natolik osvědčila, že budou zařazeny i do 
prezenční výuky. Zejména se jedná o MS Teams a LMS Moodle, velmi využívanými jsou 
i Nearpod, Forms, Classkick nebo Kahoot. 
 

Dále se podařilo realizovat v rámci Šablon II CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013662, III/2.9 
Tandemová výuka na SŠ, kdy žáci ve výuce propojovali mezipředmětové znalosti a dovednosti. 
Ve 2F to bylo spojení Aplikačního softwaru a Ekonomiky, ve 3A Aplikační software, Biologie a 
ekologie a Ekonomika (tandem tvořily Ing. Kateřina Horáková a Mgr. Pavla Lopatová). 
Do výuky je implementována i práce s robotickými stavebnicemi, ale jejich využití v letošním 
školním roce nebylo téměř vůbec možné, vzhledem k distanční výuce.  
Rovněž bylo problematické i zavedení nového předmětu Internet věcí, jehož nedílnou součástí 
mají být praktická cvičení, která se vzhledem k epidemiologické situaci nemohla z valné části 
uskutečnit. A obdobný problém se týkal i praktických cvičení v rámci Počítačových sítí. Tyto 
handicapy bude nutné v následujícím školním roce zohlednit zejména v navazujících 
předmětech. 
Na konci školního roku proběhla inovace ŠVP jednak s ohledem na změny v RVP, z pohledu 
naší komise se jednalo jen o drobnější úpravy, a jednak vzhledem k nutnosti neustále 
přizpůsobovat obsah výuky rychle se vyvíjejícím technologiím (zapojili se všichni členové 
komise). 
To vše klade vysoké nároky na přípravu a vzdělávání vyučujících. Jejich odborný růst je založen 
nejen na samostudiu, ale samozřejmě i na absolvování kurzů, seminářů a workshopů v rámci 
DVPP. V letošním školním roce se členové zúčastnili těchto vzdělávacích aktivit: 
 
KDY    KDO   CO 
21. a 22. 8. 2020  Pavla Lopatová Hackathon ve vzdělávání 
9. 9. 2020   Jan Boháč  IoT Summer Meet-up 
9. 9. 2020   Jan Fiala  IoT Summer Meet-up 
9. 9. 2020   Michal Velíšek  IoT Summer Meet-up 
5. až 9. 10. 2020  Petr Zima                      Hacking v praxi 2 
13. a 16. 10. 2020  Jan Fiala   Matematická gramotnost (POV PK) 
13. a 16. 10. 2020  Pavla Lopatová  Matematická gramotnost (POV PK) 
13. a 16. 10. 2020  Lucie Martínková  Matematická gramotnost (POV PK) 
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13. a 16. 10. 2020  Petr Pinkas              Matematická gramotnost (POV PK) 
13. a 16. 10. 2020  Tomáš Průcha  Matematická gramotnost (POV PK)3 
13. a 16. 10. 2020  Michal Velíšek  Matematická gramotnost (POV PK) 
13. a 16. 10. 2020  Petr Zima   Matematická gramotnost (POV PK) 
5. 11. 2020   Petr Zima  ALEF Security TALK 
23. 11. 2020   Pavla Lopatová Práce se žáky s psychickými problémy 
7. až 11. 12. 2020  Michal Velíšek  CCNA 3 
3. 12. 2020   Petr Zima  ALEF Security TALK 
4. 2. 2021   Petr Zima             ALEF Security TALK 
9. 2. 2021   Petr Zima             Seminář o bezpečnosti sítí 
17. 2. 2021 Petr Zima             Aktuální hrozby a trendy v oblasti 

kybernetické bezpečnosti 
23. 2. 2021 Pavla Lopatová Portfolio z pohledu absolventa, školy a 

zaměstnavatele (on-line) 
1. 3. 2021 Petr Zima             Virtuální laboratoř pro výuku síťových 

technologií a kybernetické bezpečnosti 
20. 4. 2021   Jan Fiala  Workshop k robotické soutěži 2021 
20. 4. 2021   Petr Pinkas  Workshop k robotické soutěži 2021 
26. 4. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
29. 4. 2021   Petr Zima             Red Teaming 
3. 5. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
10. 5. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
17. 5. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
24. 5. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
31. 5. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
7. 6. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
14. 6. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
21. 6. 2021   Petr Zima             CCNP-ENCOR 
 
PORTFOLIA A MATURITNÍ PRÁCE ,  SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE A SOUTĚŽE  
Portfolia od letošního školního roku nahrazují ročníkové práce. Cílem tvorby portfolií je 
zdůraznění vlastní zodpovědnosti v přístupu ke vzdělávání, uvědomění si možností svého 
uplatnění na trhu práce s ohledem na kompetence rozvíjené v průběhu studia, dále posílení 
sebevědomí žáků na základě zaznamenaných posunů a úspěchů a v neposlední řadě 
sebepoznání.  
Zpracování portfolií probíhá zejména elektronickou formou, a proto jsou portfolia zahrnuta do 
práce komise ICT, ale do tvorby portfolií měli postupně zapojit všichni členové pedagogického 
sboru. Koordinátorkou činností a obsahu portfolií je kariérová poradkyně Mgr. Leona 
Jiránková.  
V tomto školním roce se podařilo zpracovat v elektronické podobě portfolia v 1. a 3. ročnících. 
První ročníky měly základ ve fyzické podobě ze seznamovacího pobytu a před Vánoci se 
uskutečnil ve škole projektový den k tvorbě elektronické podoby portfolií. Ve třetích ročnících 
bylo možné vyjít z předchozího období, kdy už se žáci seznamovali s portfolii a měli založenou 
jejich fyzickou podobu. Druhé ročníky neměly žádný základ a po návratu žáků do škol 
k prezenční výuce nebyl dostatek času na zorganizování projektového dne a následné naplnění 
portfolií. Třídám v tomto ročníku proto bude věnován projektový den a intenzivní péče 
v dalším školním roce. Čtvrté ročníky do portfolií nejsou zatím zahrnuty, ale plánujeme, že by 
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mohli zkušenosti ze žákovského portfolia promítnout do profesního portfolia na platformě 
jako např. LinkedIn.  
 Nedílnou součástí práce většiny členů komise je vedení/oponování maturitních prací (SOČ). 
Témata často žáci vybírají na základě praktických zkušeností, které získali v rámci souvislé 
odborné praxe, kterou absolvují ve 3. a 4. ročníku. Úroveň takto vzniklých děl se zvyšuje 
a mnohdy úspěšnost těchto prací pomáhá žákům k výhodnější cestě na vysoké školy. 
Koordinátorem SOČ je již několik let Mgr. Lucie Martínková. Stejně jako loňský byl i letošní rok 
v této oblasti poznamenán epidemiologickou situací.  
 Souvislé odborné praxe v letošním školním roce proběhly jen ve velmi omezené míře – jen 
část žáků třetích ročníků, ostatním ji znemožnila epidemiologická opatření.  
K profesionálnímu i osobnostnímu růstu žáků dále přispívá účast v soutěžích, kde mají žáci 
možnost porovnat svoje dovednosti i schopnost argumentování a prezentování se žáky jiných 
škol. Řada žáků dosahuje vynikajících výsledků, což přispívá k tomu, že se naše škola již několik 
let řadí na nejvyšší příčky mezi školami Plzeňského kraje v úspěšnosti v soutěžích.  
Letos byla ale většina soutěží zrušena vzhledem k uzavření škol po větší část školního roku. 
V listopadu proběhl tradiční Bobřík informatiky, ale letos netradičně, protože žáci pracovali 
z domova. Vzhledem k této skutečnosti nebyly vyhlašovány celostátní výsledky. 
 
AKTIVITY MIMO VYUČOVACÍ HODINY   
Výuku v učebnách často doplňují nejrůznější i mimoškolní aktivity, které směřují k prohloubení 
zájmu o obor, rozšíření povědomí o možnostech dalšího studia apod. Také této oblasti se 
dotkla epidemiologická situace, ale stihli jsme se zúčastnit například: 
 
KDY  KDO   CO 
2. až 4. 9. 1AEFM   Seznam. pobyt (M. Velíšek, L. Martínková,P. Lopatová) 
11. 9. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
11. 9. 2020 všichni žáci  Dny vědy a techniky (J. Boháč, L. Martínková, M. Prynych  

a D. Seko) 
16. 9. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
18. 9. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
16. 9. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
25. 9. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
30. 9. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
)2. 10. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
7. 10. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
8. 10. 2020 pro žáky ZŠ Zbůch Projektový den (POV PK, organizace Jana Jeřábková,  

Magdalena Frühaufová, Petra Slancová a Pavla Lopatová) 
8. 10. a 15. 10. 2020 vybraní žáci Robotická soutěž pro SŠ (dohled Jan Fiala) 
9. 10. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
13. 10. 2020 pro žáky ZŠ Stupno Projektový den (POV PK, organizace Jana Jeřábková,  

Magdalena Frühaufová, Petra Slancová a Pavla Lopatová) 
14. 10. 2020 pro žáky ZŠ Tlučná Projektový den (POV PK, organizace Jana Jeřábková,  

Magdalena Frühaufová, Petra Slancová a Pavla Lopatová) 
14. 10. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
16. 10. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
16. 10. 2020 vybraní žáci ITE Hackathon on-line (dohled Jan Boháč, Michal Velíšek) 
23. 10. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
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4. 11. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
6. 11. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
10. 11. 2020 3E   Projektový den a setkání s odborníkem, prostředí  

Discord, dohled Pavla Lopatová) 
11. 11. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
11. 11. 2020 pro žáky ZŠ Nýřany Projektový den on-line (POV PK, organizace Lenka  

Holubová, Přemysl Šmídl a Pavla Lopatová) 
12. 11. 2020 pro žáky ZŠ Tlučná Projektový den on-line (POV PK, organizace Lenka  

Holubová, Přemysl Šmídl a Pavla Lopatová) 
13. 11. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
11. 11. 2020 pro žáky ZŠ  Posviť si na budoucnost (garant Leona Jiránková, za  

komisi Pavla Lopatová) 
18. 11. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
18. až 20. 11. 2020 2EF, 3F, 4F Bobřík informatiky (realizace Pavla Lopatová, Lucie  

Martínková a Miloslav Prynych) 
20. 11. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
11. 11. 2020 vybraní žáci  Kroužek robotiky (POV PK, garanti P. Pinkas, M. Prynych) 
11. 11. 2020 vybraní žáci  předkolo SOČ (komise Lucie Martínková, Martin Novotný  

a Pavla Lopatová) 
27. 11. 2020 vybraní žáci ITE Kroužek počítačových sítí (POV PK, garant Petr Zima) 
1. 12. 2020 pro žáky ZŠ Vejprnice Projektový den on-line (POV PK, organizace Lenka  

Holubová, Přemysl Šmídl a Pavla Lopatová) 
4. 12. 2020 pro žáky ZŠ  Den otevřených dveří on-line (POV PK, organizace Lenka  

Holubová, P. Šmídl, Martin Novotný a Pavla Lopatová) 
16. 12. 2020 4EF, 3EF PSKB  Soutěž v počítačových sítích (POV PK, garant Petr Zima) 
17. 12. 2020 vybraní žáci ITE Turnaj – počítačové sítě (POV PK, garant Petr Zima) 
18. 12. 2020 1AEFM   Projektový den Portfolia (Šablony II, organizace za komisi  

Lucie Martínková a Pavla Lopatová) 
20. 1. 2021 4EF PSKB  Setkání s odborníkem on-line: Digitální stopa a hledání v  

šedých datech (garant Petr Zima) 
2. 2. 2021 vybraní žáci  školní kolo SOČ (komise Lucie Martínková, Martin  

Novotný, Jan Boháč a Pavla Lopatová) 
12. 2. 2021 pro žáky ZŠ   Posviť si na budoucnost, on-line (organizace Lenka  

Holubová, Leona Jiránková a Pavla Lopatová) 
25. 2. 2021 3AEF   Projektový den Portfolia (Šablony II, organizace Ondřej  

Janda, Leona Jiránková a Pavla Lopatová) 
17. 3. 2021 Petr Zima  Síť SŠ a výuka kybernetické bezpečnosti 
5. 5. 2021 2F   Projektový den Pivo a benzín (tandemová výuka Kateřina  

Horáková a Pavla Lopatová) 
20. 5. 2021 žáci ZŠ   Badatelský kroužek pro ZŠ (Vzdělávání 4.0 v PK, garant  

Jan Fiala) 
25. 5. 2021 všichni žáci  Projektový den mimo školu (Šablony II, 2.III/22 – za k 

komisi dohled Lucie Martínková, Michal Velíšek) 
2. 6. 2021 2A   Projektový den Marihuana, kouření a zdravotní  

pojišťovny (tandemová výuka Kateřina Horáková a Pavla 
Lopatová) 

3. 6. 2021 žáci ZŠ   Badatelský kroužek pro ZŠ (Vzdělávání 4.0 v PK, garant  
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Jan Fiala) 
22. 6. 2021 vybraní žáci ITE Vzdělávání 4.0 v PK – turnaj (garant Petr Zima) 
22. a 24. 6. 2021 1AEF  Preventivní program Revolution Train (využití ICT, garant  

Lucie Martínková, účast Pavla Lopatová) 
28. 6. 2021 1EF   Projektový den Zdravotní pojišťovny a prevence kouření  

(Šablony II, organizace: Miroslava Hesová, Kateřina 
Horáková a Pavla Lopatová) 

29. 6. 2021 2EF   Projektový den Transplantace, prevence úrazů a 1.  
pomoc (součásti i práce s ICT), (organizace: Miroslava 
Hesová, Lucie Martínková, Pavla Lopatová a odborník 
z praxe Ondřej Hes) 

 
Dalšími aktivitami mimo výuku jsou kroužek „Počítačové sítě a kyberbezpečnost“ (lektor Mgr. 
Bc. Petr Zima) a „Kroužek robotiky“ (lektoři Ing. Miloslav Prynych a Ing. Petr Pinkas), oba 
určené pro stávající žáky školy. Kroužky probíhaly v rámci projektu Podpora odborného 
vzdělávání v PK, reg. č. CZ.O2.3.68/0.0/16_034. 
  
DALŠÍ ČINNOST KOMISE  

Spolupráce s ÚMO 3 a KÚ PK 
Na podzim a na jaře obvykle probíhají počítačové kurzy pro seniory, na jejichž realizaci 
spolupracujeme s ÚMO3. V tomto školním roce ale nebylo možné kurzy realizovat vzhledem 
k epidemiologické situaci a na ní navázaných opatření.  
 Již několik let spolupracujeme s KÚ PK na přípravě a realizaci nostrifikačních zkoušek. I této 
aktivity se dotkla epidemiologická situace, nebylo možné zkoušky realizovat. Pro příští školní 
rok zůstává komise ve složení: Mgr. Lucie Martínková, Ing. Miloslav Prynych, Mgr. Pavla 
Lopatová, náhradníci Mgr. Bc. Petr Zima a Ing. Petr Pinkas.  
  

Spolupráce se ZŠ a propagace školy 
Pozitivní image školy se všichni členové komise snaží budovat krom jiného při dnech 
otevřených dveří, náborech na základních školách nebo při komunikaci s rodiči. I v tomto 
směru byla práce komise silně narušena. Většina akcí byla zrušena, realizováno bylo jen 
několik náborových akcí on-line formou, na jejich přípravě a realizaci se podílela Mgr. Pavla 
Lopatová (viz Aktivity mimo vyučovací hodiny).  
Pátým rokem jsme se měla uskutečnit soutěž Technika má zlaté dno, kde soutěžní tým tvoří 
dva žáci střední školy, jeden žák a jedna žákyně základní školy. Ale i tato soutěž musela být 
zrušena.  
V rámci spolupráce se základními školami připravujeme technické kroužky pro žáky ZŠ. Ale 
i tato aktivita musela být z velké části odložena na epidemiologicky příznivější období. 
Školu představujeme uchazečům o studium i na veřejných akcích jako je Posviť si na 
budoucnost, která probíhá v Depu 2015. I této akce se dotkla pandemie, realizace proběhla 
v únoru v on-line prostředí, za komisi se jí zúčastnila Mgr. Pavla Lopatová. Další takovou 
tradiční akcí jsou Ručičky kraje, ale vzhledem k uzavření škol v důsledku epidemiologických 
opatření, se v letošním školním roce neuskutečnila. 
  
 
Mgr. Pavla Lopatová 
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5.4 Zpráva o činnosti předmětové komise ekonomických a poštovních předmětů  
 
Kmenoví členové komise:  
Mgr. Magdaléna Frühaufová 
Ing. Mgr. Kateřina Horáková 
Ing. Jana Jeřábková 
Mgr. Marcela Mikulášová 
Bc. Petra Slancová 
Mgr. Bc. Hana Soukupová 
Ing. Mgr. Miroslava Šleglová 
Ing. Přemysl Šmídl 
  
PODMÍNKY K VZDĚLÁVÁNÍ: 
Školní rok 2020/2021 byl velice náročným školním rokem, který významným způsobem 
poznamenala pandemie nemoci COVID-19. Více jak tři čtvrtiny roku probíhaly kvůli uzavření 
škol v on-line prostředí.  
Jedním z důležitých cílů komise je odborný růst pedagogů, který je nezbytný pro zkvalitňování 
výuky. Členové komise se proto v daném oboru průběžně vzdělávají.  
Někteří členové naší komise se zúčastnili projektu ProDigi, díky kterému poznali řadu nových 
učebních programů jako Forms, Classkick či Linoit, které poté mohli využít během distanční 
výuky. Kromě MS Teams jsme využívali i aplikace Kahoot, Quizizz, Classkick, Forms. Pro 
zpestření výuky videa z Youtube, České televize atd. Zlepšili jsme se též v elektronické 
komunikaci s žáky i rodiči, ve vyhledávání informací na internetu či poznávání nových 
informačních či výukových zdrojů, které jsme sdíleli s ostatními kolegy. Zúčastnili jsme se 
i několika webinářů a on-line kurzů – například: 
Výukový program pro předmět Logistika – Úvodní seznámení s programem. Univerzita 
Pardubice v rámci projektu „Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektující 
měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů" a ve spolupráci s Technologickou 
agenturou České republiky vyvinula výukový software na podporu výuky logistiky. 
Velice zajímavé on-line kurzy akreditované MŠMT a pořádaných INEV akademií, které byly 
zaměřené na finanční gramotnost. První proběhl 8hodinový kurz „Podnikání, jak začít" 
a druhý se stejnou časovou dotací „Finance, organizace a daně". Oba kurzy byly zakončeny 
certifikáty.  
Kvalitních akreditovaných školení či seminářů je stále velký nedostatek. Nové znalosti 
a dovednosti musíme proto získávat převážně samostudiem, nejčastěji odborných časopisů 
a periodik, která jsou k dispozici ve škole (Logistika, Účetní a daně, Účetní souvztažnosti, 
Sdělení ČP, Poštovní noviny, denní tisk atd.), či z článků a diskusí na internetu ap. Velký význam 
má samozřejmě i předávání zkušeností a nových informací mezi kolegy. 
Vyučující vytvářejí zcela nové materiály – e – learningové kurzy, testy a podobně a letos i velké 
množství studijních textů. 
Vzhledem k mimořádným opatřením jsme se zdokonalili v on-line výuce, i když pro nás byla 
tato práce nesnadná a řešili jsme velké množství problémů: žáci se jen přihlásili na on-line 
výuku, potom nebyli přítomni, vymlouvali se, že nemohou mluvit, protože nemají mikrofon, 
často se i přihlašovali venku, v autě, na brigádě, neplnili a neodevzdávali práce zadané 
v hodině apod. 
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Samozřejmě nám chyběl osobní kontakt s žáky a zpětná vazba. Časově náročná byla příprava 
hodin a opravování úkolů. 
 
Nadaní žáci se každoročně zapojují do soutěží, letos se jich bohužel většina nekonala. 
Zúčastnili jsme se pouze soutěže Finanční gramotnost, kterou od roku 2009 vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jejím cílem je seznámit žáky základních a 
středních škol s problematikou finanční gramotnosti, která je nejúčinnější prevencí proti 
předlužení a sociálnímu vyloučení. Školní kolo absolvovalo 115 žáků, další se vzhledem 
k pandemii nekonalo.  
 
V průběhu školního roku zpravidla pořádáme 
pro žáky nejrůznější exkurze. Vzhledem k 
pandemické situaci jsme se bohužel na žádnou 
nedostali, a tak jsme se v závěru školního roku 
vypravili alespoň obhlédnout pobočky České 
pošty. Potřebovali jsme nabyté znalosti spojit 
s realitou. První zastávka byla na pobočce 
Plzeň 20 na Borech, poté jsme pokračovali na 
Hlavní poštu Plzeň 1 v Solní ulici, kde jsme si 
prohlédli veškeré přepážky, provoz, 
specializované pracoviště Poštovní spořitelny. 
Nahlédli jsme do problematiky ověřování 
podpisů, výpisů z různých rejstříků a SIPA. 
Popovídali jsme o přepravě peněz nebo 
zabezpečení pošty v případě přepadení. 
V hodinách se snažíme co nejvíce využívat 
prostředky ICT, používáme účetní program 
EKONOM, specializovaný poštovní program 
APOST, výukový software psaní na klávesnici všemi deseti ATF, informační systém 
přizpůsobený prostředí logistické firmy HELIOS ORANGE. V době distanční výuky mohli žáci 
využívat pouze program ATF a Ekonom, jehož ostrou verzi se podařilo vedení školy zdarma 
získat i k použití doma.  Někteří z nás se naučili pracovat s grafickým tabletem – pomůckou, 
využívanou např. při vyplňování tiskopisů.  
 
OBSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ: 
Nadále pokračuje výuka podle ŠVP Logistické a finanční služby pro denní a dálkovou formu 
vzdělávání, Informační technologie pro denní formu a Manipulant logistického provozu pro 
denní formu vzdělávání. Stále vyhodnocujeme jejich účinnost a provádíme nezbytné inovace.  
Vzhledem k epidemiologické situaci nemohly odborné praxe oboru Manipulant logistického 
provozu probíhat v řádném režimu. Na pracovištích České pošty s.p. strávili žáci jen několik 
dní, takže nebylo možné získat zkušenosti z vícera pracovních pozic (podání – přepážkový 
pracovník, přeprava, dodání – poštovní doručovatel atp.). Praxe byla nahrazována souvislými 
praktickými úkoly zadávanými učiteli odborného výcviku. Největším úkolem pro nás tedy bylo 
distančně žákům přiblížit konkrétní dovednosti v oblasti poštovnictví bez využití praktických 
pomůcek, praktické učebny a „na dálku“. Docílili jsme toho pomocí natáčení videí v prostředí 
školy a poté jejich prezentováním a komentováním prostřednictvím on-line výuky.  
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Cenné zkušenosti získávají žáci 3. a 4. ročníků maturitních oborů při souvislých odborných 
praxích. Jejich zajištění je každoročně náročný úkol. Letos se praxe zúčastnilo omezené 
množství žáků, protože většina termínů byla firmami zrušena. Věříme, že vybraná pracoviště 
navštíví v dalším ročníku studia. 
Členové komise vyučují i předměty Fiktivní firma (Cleaners s. r. o.) a Fiktivní banka (Plzeňská 
první fiktivní banka, a. s.), v rámci, nichž se žáci zúčastňují veletrhů a prezentují nabídku svých 
fiktivních služeb. Obsahem výuky je použití teoretických znalostí získaných v ekonomických 
předmětech v bankovní a podnikové praxi.  
Dvacátým sedmým rokem zajišťuje naše Plzeňská první fiktivní banka, a. s. finanční služby pro 
zainteresované fiktivní firmy z celé ČR. Letošní rok byl však zcela jiný. Prakticky po celou dobu 
činnosti trvala on-line výuka. Podmínky byly pro všechny náročné, přesto se nám dařilo. Ne 
všichni tradiční pořadatelé se rozhodli pro 
konání VFF distanční formou. Zúčastnili jsme 
se čtyř veletrhů fiktivních firem, někeré 
probíhaly v Teamsech, někde bylo nutné do 
soutěží zaslat požadované materiály bez 
„osobní“ účasti. 
Dařilo se nám v listopadu 2020 na VFF 
v Příbrami, kde se naše PPFB, a. s. 
prostřednictvím Aleny Vopatové umístila na 
1. místě v „Testu v odborných dovedností“. 
Na konci každého kalendářního roku se 
tradičně těšíme na setkání s našimi klienty na „Vánočním veletrhu“ v Plzni. Vzhledem k tomu, 
že však stále trvala distanční opatření i tento veletrh proběhl online formou. Virtuálně jsme se 
setkali 10.12.2020 na SPŠD v Plzni.  
Soutěžilo třicet šest fiktivních firem, mezi kterými se nám podařilo v soutěži „Nejlepší 
prezentace“ získat čtvrté místo. V lednu 2021 jsme se zapojili do on-line soutěžení na 
Obchodní akademii Praha-Vinohrady, kde jsme v soutěžích o „Nejlepší prezentaci“ a propagaci 

produktu firmy v „Nejlepším letáku“ byli nejlepší. V obou 
obeslaných soutěžích jsme vyhráli historicky první místo. 
V závěru školního roku jsme soutěžili s CEFIFem o 
nejlepší vizitku, kde jsme získali zvláštní ocenění právě ze 
strany Centra fiktivních firem. Vzhledem k tomu, že se 
PPFB, a. s. i přes ztížené podmínky dařilo, získali tři žáci 
ocenění ze strany NÚV Centra fiktivních firem v podobě 
certifikátu. Osvědčení obdrželi Jana Warthová, Kristýna 
Marková a Dominik Plecitý.  
 
 
PODPORA ŽÁKŮM ,  SPOLUPRÁCE S  RODIČI: 
Členové předmětové komise se snaží i o účinnou 
propagaci školy, přispívají do propagačních materiálů 
školy v rámci odborného zaměření PK (web školy, web 
PK, tištěné materiály – fiktivní firma, fiktivní banka, 
zaměření). 
Žákům, kteří mají problémy s pochopením probíraného 

učiva, se členové komise individuálně věnují při konzultačních hodinách. 
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S rodiči jsme se letos netradičně setkali i na on-line třídních schůzkách, které byly kladně 
hodnoceny a tato forma setkávání bude zachována i v následujících letech. 
 
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
Naším nejdůležitějším úkolem samozřejmě zůstává předat žákům kvalitní vědomosti 
a dovednosti, které s úspěchem uplatní po ukončení studia na naší škole. Vzhledem k tomu, 
že výsledky některých z nich hodnotíme velmi často jako dostatečné i nedostatečné, zůstává 
stále velký prostor pro zlepšování našich pedagogických dovedností a schopností motivovat 
žáky k lepším výkonům. Zásadní problém ale vidíme ve velké nepozornosti žáků při hodinách, 
která se ve zvýšené míře projevila při on-line výuce.  
Letos bylo vzdělávání ovlivněno tím, že výuka převážně probíhala distančně. Zorientovat se 
v této nestandartní situaci bylo obtížné jak pro pedagogy, tak i pro žáky.  
Opět jsme se snažili využívat tzv. formativní hodnocení. Vedle klasického známkování se klade 
důraz na sledování a hodnocení pokroku a úspěchu žáka, při kterém je trendem žáka 
hodnocením netrestat, ale pomáhat mu zvládat překážky a postupně ho dovést hodnocením 
k cíli.  
V letošním zkušebním období vykonávali žáci denní 
formy vzdělávání v profilové části maturitní zkoušky 
oboru Logistické a finanční služby praktickou zkoušku 
z odborných předmětů, která se skládala ze dvou 
dílčích částí: ekonomika a účetnictví a předmětů 
zaměření Podniková logistika nebo Bankovnictví a 
poštovnictví, přičemž každou část zkoušky bylo 
nutné splnit alespoň na 42 % a ústní zkoušku 
z Ekonomiky a účetnictví. 
V oboru Informační technologie konali v rámci naší 
komise praktickou zkoušku z odborných předmětů 
pouze žáci zaměření Management v IT a Datová 
analytika. Ta se skládá též ze dvou částí, přičemž 
jednu část zajišťuje předmětová komise ICT a jednu 
část komise EPP.  
Dále žáci vykonávali v rámci profilové části maturity 
ústní zkoušku z předmětů zaměření. Ústní zkoušky 
obsahovaly 20 otázek, z nichž každá byla složena ze 
dvou částí. Při hodnocení jsme nově využívali bodové ohodnocení jednotlivých částí MZ. 
V červnu se konaly závěrečné zkoušky žáků učebního oboru. Státní podoba této zkoušky se 
skládala letos výjimečně pouze ze dvou částí – praktické a ústní. 
V první fázi bylo prověřování praktických dovedností žáků v oblasti příjmu poštovních zásilek 
a poukázek prostřednictvím APOST, dále následovala poštovní přeprava a doručování zásilek. 
Závěr pak představovalo ústní zkoušení každého žáka, které zahrnovalo nejen otázky týkající 
se poštovnictví, ale dostalo se také na otázky ze světa práce, kdy žáci hovořili o svých 
možnostech uplatnění na trhu práce či dalšího navazujícího studia. 
SAMOZŘEJMĚ NENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ,  JAKÉ ZNÁMKY NAŠI ŽÁCI ZÍSKALI,  ALE JAK USPĚJÍ V  DALŠÍM 

STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A V  ZAMĚSTNÁNÍ . 
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HODNOCENÍ ONLINE VÝUKY 
Myslíme si, že tato forma výuky je na střední škole vhodná zejména pro studijní typy žáků, 
kteří preferují rozvíjení svých znalostí i formou samostudia, případně pro žáky nadané, 
introvertní. Vzhledem k věkové skupině žáků se domníváme, že převažují žáci extrovertní, kteří 
mají zájem se sociálně zapojit, komunikovat, vzájemně si vyměňovat zkušenosti, konfrontovat 
svoje názory. 
Z pozice učitele po takové roční zkušenosti konstatujeme, že daná forma výuky se osvědčila 
u menší skupiny žáků, tedy tehdy, pokud byl počet ve výuce do cca 18 žáků. Při větším počtu 
již bylo obtížné aktivně zapojit celou třídu, aktivitu v rámci hodiny kontrolovat, nezapojení žáci 
pak ztráceli s probíraným učivem kontakt, v rámci hodin nekomunikovali, zadané úkoly plnili 
pouze nahodile. 
Za velké negativum spojené s distanční výukou považujeme nejen značné množství času 
stráveného před obrazovkou počítače, jak ze strany žáků, tak ze strany učitele, ale i časté 
podvádění žáků při samostatné práci či při ověřování získaných znalostí. Také hodnocení 
studijních výsledků žáků během distanční výuky bylo mnohdy problematické a leckdy 
i nespravedlivé. Náročné a mnohdy téměř nemožné bylo také dlouhodobě udržet u žáků zájem 
o výuku v on-line prostoru.  
 
Závěr: On-line výuka je vhodná pro méně početnou skupinu žáků, která má zájem o vzdělávání 
v daném předmětu, u které není nutné rozvíjet motivaci k odpovědnému zapojení, 
samostudiu a sebevzdělávání. 
V rámci prezenční výuky je však možné i méně aktivní žáky motivovat k činnosti a více je zapojit 
do procesu výuky. 
 
KDE SE NÁM MOC NEDAŘILO? 

• nová forma výuky přinesla také nové problémy, někteří žáci se nezapojovali do výuky, 
jiní neodevzdávali včas úkoly, nereagovali na on-line výuku 

• přes úsilí všech členů komise nedosahují naši žáci takových výsledků, jaké bychom si 
představovali a přáli 

 
 
Mgr. Bc. Hana Soukupová 
 
 

5.5 Zpráva o činnosti školního metodika ICT  
 
Byl dokončen přechod na novou interní doménu Active Directory u počítačů a uživatelských 
účtů provozních zaměstnanců, čímž byla také celkově dokončena změna v používání hlavní 
školní domény na doménu infis.cz. 
Byl dokončen přechod z dosavadního zastaralého e-learningového prostředí Moodle na nové 
s aktuální verzí a autentizací prostřednictvím školní identity Microsoft 365. 
V souvislosti s mimořádným opatřením z důvodu epidemie COVID-19 byla zprovozněna 
možnost vzdáleného připojení provozních i pedagogických zaměstnanců do školní počítačové 
sítě prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN). 
Pomocí vlastního automatizačního nástroje byly všem učitelům hromadně vytvořeny skupiny 
pro výuku v prostředí MS Teams podle úvazků nadefinovaných ve školním informačním 
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systému Bakaláři. Na základě připomínek a zkušeností získávaných během online výuky pak v 
průběhu roku ještě docházelo k optimalizaci nastavení MS Teams. Učitelům také byla 
průběžně poskytována podpora při práci s touto výukovou platformou. 
 
Na Domově mládeže byla zprovozněna možnost autentizovaného připojení k síti Ethernet 
pomocí technologie 802.1x. 
Příležitostně byla zaměstnancům i žákům poskytována metodická podpora a řešeny atypické 
problémy při práci v interní školní síti, online prostředí Microsoft 365 a výukovém prostředí 
Cisco Networking Academy (Netacad). 
 
 

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE  
 

Datum Seminář Místo 

14.10.2020 ASC/ITC Seminář (Cisco Networking Academy) online 

9.2.2021 Seminář o bezpečnosti sítí a služeb (CESNET) online 

 
 
CISCO NETWORKING ACADEMY (CNAP) 
Smlouvu o podpoře ASC (Academy Support Center) má škola uzavřenu se spolkem i-com-unity 
o.s. na úrovni služeb Standard. Kurzy CNAP byly v tomto školním roce ve výuce zakotveny 
takto: 

• IT Essentials (ITE): všichni žáci 1. ročníku oboru IT 

• CCNA 1: všichni žáci 2 .ročníku oboru IT 

• CCNA 2:  žáci 3. ročníku oboru IT s rozšířenou výukou počítačových sítí a kybernetické 

bezpečnosti 

• Linux Essentials (LE): všichni žáci 3. ročníku oboru IT 

• CCNA 3: žáci 4. ročníku oboru IT s rozšířenou výukou počítačových sítí a kybernetické 

bezpečnosti  

• CyberOps Associate: žáci 4. ročníku oboru IT s rozšířenou výukou počítačových sítí a 

kybernetické bezpečnosti 

Na jaře se nám podařilo získat od firem Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. a Geis CZ s.r.o. 

významné množství použitých síťových prvků pro výuku. Děkujeme! 

SW  LICENCE  
Škola používá SW Microsoft Office v licenčním programu OVS ES. V rámci provozních 
technologií (servery, připojení stanic apod.) škola využívá licenční program Microsoft Select 
Plus. Při výuce operačních systémů a programování škola využívá licenční program Microsoft 
Azure Dev Tools for Teaching. 
 
Mgr. Bc. Petr Zima 
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5.6 Zpráva o činnosti koordinátora ŠVP  
Ve školním roce 2020/2021 byly realizovány aktivity vyplývající ze školních vzdělávacích 
programů, rozpracované do týdenních plánů akcí.  
Celý školní rok ovlivnila pandemie koronaviru.  Nestihli jsme narovnat rok předcházející, který 
se nesl v duchu distanční výuky, a už jsme do distanční výuky spadli znovu. Trvala nejprve do 
prosince, poté se protáhla až téměř do konce školního roku.  
Školní vzdělávací programy zůstaly na papíře, ale k nim vznikala průběžně řada dalších 
opatření organizačního a metodického charakteru.  
 
Během školního roku došlo ke dvěma zásadním úpravám ŠVP:  

• během září 2020 byly zapracovány dle pokynů MŠMT ČR skutečnosti týkající se úprav 

maturitních zkoušek, kdy v rámci společné části zůstaly pouze didaktické testy, zatímco 

ústní zkoušky a písemné práce se přesunuly do profilové části, 

• během školního roku jsme rozplánovali a v závěru školního roku zrealizovali úpravy 

všech ŠVP, a to na základě revidovaných rámcových vzdělávacích programů; povinnost 

začít podle nich učit je sice možná až od září 2022, ale my se rozhodli neotálet a změny 

zapracovat již od září 2021; 

 
Dále jsme od září 2021 zinovovali učební osnovy a náplně předmětů:  

• Německý jazyk 2 - žáci 1. a 3. ročníků se budou učit podle nových učebnic, žáci 2. a 4. 

ročníků se budou ještě tento rok vzdělávat podle původních učebnic,  

• Učební praxe v 1. a 2. ročníku oboru ITE – v rámci inovací byl vypuštěn nácvik 

desetiprstové hmatové metody a výuka bude probíhat projektově, cíleně na nácvik 

kompetencí k podnikání a kreativitě, žáci zde budou naplňovat průřezová témata zejm. 

z oblastí Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, 

• Učební praxe v 1. a 2. ročníku oboru LFS – byl zařazen poštovní místopis nově zařazené 

vzdělávací oblasti Zeměpis, 

• Odborný výcvik v 1. ročníku oboru MPPP – byl zařazen poštovní místopis nově zařazené 

vzdělávací oblasti Zeměpis. 

 

Od září 2021 otevíráme 1. ročník dálkového studia oboru LFS. Úpravy dle revidovaného RVP 

jsme zapracovali, až na oblast Zeměpis. S touto změnou vyčkáme od září 2022, kdybychom 

předmět Zeměpis zařadili do vzdělávacího plánu. Doposud tato oblast nebyla povinná a v 

rámci dálkové formy vzdělávání jsme ji nevyučovali v rozsahu, který určuje revidovaný RVP.  

 

Jednotlivé vzdělávací a výchovné aktivity vyplývaly z/ze: 

• podstaty ŠVP pro obory vzdělání 

• projektů, do kterých jsme jako škola zapojeni,  

• spolupráce se ZČU a s organizacemi spolupracujícími při zajišťování souvislých 
odborných praxí, odborného výcviku a dalšími sociálními partnery, 

• aktivit připravovaných pro žáky základních škol (soutěže, ukázkové dny, dny 
otevřených dveří), 

• mimořádných opatření vyhlášených MZd a MŠMT ČR v souvislosti s epidemií 
koronaviru. 
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V rámci realizace projektů, zajištění jejich trvalé udržitelnosti a následného využívání z nich 
vzniklých materiálů a vybavení je pro školu přínosem:  

• využívání modernizovaného materiálního vybavení školy 

• možnost alternativní výuky žáků (výměnné praxe, workshopy, exkurze, atd.), 

• individualizace výuky žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech,  

• možnost nabídky zájmového vzdělávání žáků,  

• možnost výuky v tandemu,  

• možnost fungování školního poradenského pracoviště, práce kariérového poradce 
nebo koordinátora spolupráce se zaměstnavateli.  

 

Koho podporujeme v rámci projektů a mimoškolních aktivit?  

•  podporujeme žáky nadané - kroužky, soutěže, atd.  

• nezapomínáme ale ani na žáky ohrožené školním neúspěchem - doučování, 

individuální přístup, práce školního poradenského pracoviště (speciální pedagog, třídní 

učitelé, školní metodik prevence, výchovný poradce, ředitel školy) 

 

Kurzy pro seniory, ve kterých podporujeme mezigenerační učení tím, že žáci naší školy se podílí 
na výuce seniorů, ve školním roce 2020/2021 vzhledem k přísným epidemiologickým 
opatřením neproběhly.  
Naplňování hlavních cílů a aktivit koordinátora ŠVP během školního roku vyplývalo z plánu 

koordinátora ŠVP na školní rok 2020/2021.  

 

Níže jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a skutečnosti sledovaných oblastí. 
 

PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 

• modernizace vybavení školy zapojením do projektů,  

• modernizace osvětlení ve škole (LED světla)  

• využívání MS-Teams jako základní platformy pro výuku,  

• využívání MS-Teams jako základní platformy pro sdílení informací směrem k zaměstnancům 

(náhrada za původní intranet)  

• inovace výuky LAU, MAT, AJ1 dle nových učebnic (postupně nabíhá)  

• inovace výuky odborných předmětů,  

• příprava inovace ŠVP dle revidovaných RVP, 

• podmínky ke vzdělávání byly monitorovány průběžně v rámci hospitační činnosti vedení školy 
s následným rozborem hospitace, 

• e-learningové výuky - Moodle, Cisco  

• využívání elektronické komunikace mezi žáky a učiteli, 

• využívání cloudových služeb pro potřeby výuky, 

• využívání Office365 pro žáky a zaměstnance s možností domácího využití, 

• využívání digitálních učebních materiálů (zpravidla tvořených samotnými vyučujícími), 

• využívání digitálních materiálů vzniklých v projektech, umístěných v digitálním archivu,  

• využívání multimediálních didaktických technologií (Smart tabule s projektorem, hlasovátka, 
případně vlastní mobilní SmartPhony žáků), 

• využívání učebny jazyků (multimédia, moderní audio technika s učitelským panelem), 
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• využívání ICT zařízení v PC učebnách a laboratoři, 

• využívání stavebnic pro výuku nebo mimo ni při mimoškolních aktivitách,  

• zvýšení efektivnosti výuky s podporou evropských fondů (viz výše),  

• posílení klíčových a odborných kompetencí zajištěním partnerů pro výkon odborného výcviku 
a souvislé odborné praxe žáků ve firmách,   

• účast vyučujících na kurzech DVPP dle aktuální nabídky a možností školy, 

• celoškolní akce výchovného a vzdělávacího charakteru, 

• sledování nových a moderních trendů v oblasti podmínek ke vzdělávání,  

• práce s žáky s doporučenými podpůrnými opatřeními 

• práce s nadanými žáky, 

• provoz školního poradenského pracoviště, 

• činnost kariérového poradce,  

• činnost uvádějícího učitele pro učitele v 1. a 2. roce působení na škole,  

• metodická podpora předsedy PK pro nové učitele,   

• hlavní cíle a aktivity byly průběžně operativně upravovány, přenos informací probíhal ke 
všem členům pedagogického sboru prostřednictvím předsedů předmětových komisí nebo 
přímo na pedagogických radách; pro zefektivnění práce dochází k zapojení větší části členů 
pedagogického sboru do řízení chodu různých aktivit (předsedové PK, koordinátor praxe, 
metodikové, koordinátoři, vedoucí kroužků, koordinátor dalšího vzdělávání atd.) 

• podmínky ke vzdělávání byly průběžně sledovány u partnerů zajišťujících souvislou odbornou 
praxi žáků školu, komunikace vyučujících pověřenou řízením souvislé odborné praxe s 
instruktory České pošty 

• navázání spolupráce s novými firmami pro výkon souvislé odborné praxe, odborného výcviku 
a realizace odborných exkurzí v rámci oboru ICT a logistiky  

• pokračující rekonstrukce DM,  

• pokračování v realizaci aktivit stanovené v ŠAP2 v rámci KAP (zapojení do P_KAP), 

• některé kroužky a kluby pro žáky byly realizovány on-line nebo pak v závěru školního roku 
formou setkání žáků s lektory, 

• co nebylo možné vzhledem k okolnostem realizovat?  
o povinnou souvislou odbornou praxi žáků (někteří v omezeném, někteří v úplném 

rozsahu) 
o souvislou praxi v zahraničí (německé firmy). 

 
OBSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ  

• během roku probíhala výuka:  

o prezenční, 

o distanční,  

o rotační,  

• obsah a průběh vzdělávání vyplývá ze ŠVP:  
o Logistické a finanční služby pro denní formu vzdělávání 
o Logistické a finanční služby pro dálkovou formu vzdělávání 
o Informační technologie 
o Manipulant logistického provozu 

• aktualizace, doplnění a inovace dlouhodobých tematických plánů, 
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• od roku 2018/2019 probíhá (postupně nabíhá) změna obsahu výuky angličtiny, navazující na 
změnu učebnic, 

• za školní rok 2020/2021 jsme bohužel neobhájili ocenění školy za výsledky v soutěžích, berme 
to tedy jako výzvu do nového školního roku 2021/2022, 

• detailní informovanost o akcích, aktivitách, o naplňování průřezových témat směrem 
k žákům a rodičům probíhá prostřednictvím: 

o tištěných i elektronických plánů akcí zajištěno ZŘtv, 
o školního portálu, 

• proběhlo rozřazení žáků do předmětů rozšířené výuky odborných předmětů pro 3. a 4. ročník 
ve školním roce 2021/2022, 

• proběhlo rozřazení žáků do maturitních seminářů ve 4. ročníku ve školním roce 2021/2022, 

• proběhl výběr nepovinných předmětů pro žáky (FIBA, FIFA) ve školním roce 2021/2022, 

• proběhl výběr žáků pro projektové aktivity projektů Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji,  

• v návaznosti na postkovidové období rozšíření doučování i do odborných předmětů  

• proběhla praktická zkouška z odborných předmětů pro obory Logistické a finanční služby a 
Informační technologie, ústní zkoušky a zkoušky společné části, 

• proběhla závěrečná zkouška z odborných předmětů pro obor Manipulant poštovního 
provozu a přepravy,  

• byly zpracovány a schváleny okruhy k praktické zkoušce z odborných předmětů pro obory 
vzdělání Logistické a finanční služby a Informační technologie ve školním roce 2021/2022 
v souladu s ŠVP a platnou legislativou, 

• byly zpracovány a schváleny maturitní otázky k ústním zkouškám profilové části pro obory 
vzdělání Logistické a finanční služby a Informační technologie ve školním roce 2021/2022 
v souladu s ŠVP a platnou legislativou, 

• monitorování průběhu vzdělávání žáků se SVP dle platné legislativy,  

• proběhla jednání o zapojení odborníků z praxe do výuky Učební praxe (2. r. ITE) a Ekonomiky 
a účetnictví (2. r. LFS) ve spolupráci se SIT Plzeň,  

• proběhla jednání o zapojení profesionálních koučů České pošty do výuky žáků oboru LFS od 
září 2021,  

• úplný přechod ze SW Helios Orange na Ekonom pro výuku odborných ekonomických 
předmětů. 
 

PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM ,  SPOLUPRÁCE S  RODIČI ,  VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY,  ŽÁKŮ ,  RODIČŮ A 

DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ  

• výrazné posílení on-line podpory žákům i v oblasti spolupráce s rodiči z důvodu kovidového 

období,  

• spolupráce s partnerskými ZŠ s očekáváním zatraktivnění vyučovaných oborů a zvýšení zájmu 
žáků o naši školu, 

• podpora náborových aktivit budoucích žáků, nově on-line,   

• prezentace vzdělávacích programů na dnech otevřených dveří, 

• rozšíření publicity školy na další regionální prezentace SŠ, zajištění konkurenceschopnosti 
školy a PR, přijetí nového pracovníka pro marketing a PR školy, 

• prezentace projektů EU veřejnosti a partnerům, 

• zorganizování komunitního dne v červnu 2021, kde se sešli žáci, učitelé, absolventi, rodiče, 
budoucí žáci a jejich rodiče, při kterém jsme strávili odpoledne plné ukázky školních i 
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mimoškolních aktivit, opekli si buřty, shlédli představení dramatického kroužku i ukázky 
ostantních kroužků, ve kterých se mohou žáci rozvíjet, 

• individuální péče o žáky se SVP, 

• doučování 

• komunikace s rodiči na školské radě, radě rodičů, třídních aktivech, individuálních 
návštěvách. 
  

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

• učíme se nové trendy hodnocení žáků, zejm. formativního, sledování pokroku, apod., 

• nadané, zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky monitoruje výchovná poradkyně, ve 
spolupráci se speciální pedagožkou je jim pak věnována pozornost v oblasti podpory a 
pomoci při učení, zpracování IVP a spolupráce s třídními učiteli, 

• diagnostika žáků se SVP, 

• zajištění souladu výsledků hodnocení v jednotlivých ŠVP a Školním řádu, 

• podpora žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování, 

• spolupráce se žáky s horšími a špatnými studijními výsledky a jejich rodiči, 

• práce s nadanými žáky v rámci školních, městských, krajských či národních soutěží, 

• nabídka mimoškolních aktivit pro nadané žáky nebo žáky se zájmem o mimoškolní aktivity 
(financováno z projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a následně 
Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji)  

• sledování výsledků žáků u maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek, jejich rozbor a návrh 
opatření v rámci jednotlivých předmětových komisí. 
 

VEDENÍ A ŘÍZENÍ ŠKOLY ,  KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE,  KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ  

• zajištění vzdělávacího procesu a komunikace s rodiči v období mimořádných opatření 
vyplývajících z uzavření školy v důsledku koronavirové pandemie, 

• zajištění požadavků na maturitní zkoušky v souladu se ŠVP a dle platné legislativy, 

• zajištění požadavků na závěrečnou zkoušku v souladu se ŠVP a dle platné legislativy,  

• spolupráce s kariérovým poradcem při přípravě propagačních akcí školy a při přípravě 
nabídky vzdělávacích a dalších aktivit na ÚP a veletrzích SŠ – zajištění aktuálnosti informací, 

• spolupráce s vedoucí vychovatelkou v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, 

• realizace aktivit vyplývajících ŠAP v rámci krajského akčního plánování P_KAP,  

• nabídka DVPP pro zaměstnance školy a jejich účast na DVPP,  

• odborná příprava pedagogů pro realizaci maturitních zkoušek. 
 
Zpracoval Ing. Přemysl Šmídl  
 
 

5.7 Zpráva o činnosti koordinátora EVVO  
 
Problematika EVVO prostupuje výukou, mimoškolními akcemi, dalším vzděláváním pedagogů, 
ale je i nedílnou součástí povozu školy. 
EVVO je jako průřezové téma Člověk a životní prostředí součástí všech vyučovaných předmětů, 
ve větší míře se objevuje v předmětu Základy přírodních věd (obor MPPP) a Biologie a ekologie 
(obory LFS a ITE). V tematických plánech je problematika EVVO buď přímo probíraným 
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tématem, nebo jsou aspekty EVVO uvedeny v poznámce k tématu – označeno ČŽP. Stejné 
označení je použito v plánu akcí, aby bylo zřejmé, které aktivity s EVVO souvisí. Tyto akce jsou 
následně popsány ve školní kronice, která je v elektronické podobě dostupná na webových 
stránkách školy.  
Příkladem realizovaných aktivit jsou například tradiční úklidy kolem plzeňských toků, které 
provádíme pravidelně v podzimním a jarním období ve spolupráci s Povodím Vltavy s. p. a DES 
OP. V letošním školním roce jsme ale podzimní ani jarní úklid nezvládli realizovat vzhledem 
k uzavření školy v důsledku opatření plynoucích z epidemiologické situace. Další tradiční 
a pravidelnou aktivitou jsou úklidy miniparku přiléhajícího ke škole, ale i v tomto směru byla 
realizace v tradičním režimu nemožná. Nicméně se okolí školy podařilo upravit v červnu tak, 
aby bylo možné realizovat komunitní den, které se uskutečnilo u školy a umožnilo setkání 
absolventů, rodičů, přátel školy, seniorů i současných žáků školy. 
Aktivity EVVO jsou zapojeny i do vícedenních mimoškolních akcí. Například je tradičně součástí 
seznamovacího pobytu žáků prvních ročníků. V letošním školním roce byla tímto směrem 
zaměřena aktivita vztažená k ekologii a environmentalistice (přípravu zajistily Mgr. Lucie 
Martínková a Mgr. Pavla Lopatová). Dále se objevuje v rámci sportovního kurzu, kde žáci 
poznávají přírodu v podhůří Šumavy, ale letošní sportovní kurz se uskutečnit nemohl, opět 
z epidemiologických důvodů a také změn organizace školního roku. 
 

Škola spolupracovala ve školním roce 2020/21 s řadou organizací, které se podílejí na přípravě 
a realizaci řady školních i mimoškolních aktivit: 

• Povodí Vltavy s. p. – tradiční spolupráce při péči o okolí vodních toků a děl na podzim 
a na jaře. Pracovníci Povodí Vltavy s. p. vymezují prostor pro úklidovou akci v oblasti 
Českého údolí, zajistí pracovní rukavice, pytle na odpad a jejich následný odvoz. V 
tomto školním roce ale tradiční spolupráce nemohla být realizována vzhledem k 
epidemiologické situaci.  

• Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva – rovněž tradiční spolupráce při 
zvelebování okolí vodních toků (oblast Úslavy a Berounky kolem sv. Jiří), navíc péče o 
zavěšené ptačí budky v sousedství školy. Pan Makoň se zúčastnil projektového dne 
realizovaného 25. 5. 2021 v Přírodní rezervaci Nový rybník (u Líní). 

• Klub ekologické výchovy o. s. – celostátní občanské sdružení patřící mezi kluby 
UNESCO, škola je kolektivním členem od roku 2002. Využití informací a zapojení do 
akcí avizovaných pravidelnou e-mailovou korespondencí. 

• Školící centrum Černošín – exkurze (teoretická a praktická část) v provozu skládky se 
letos nemohla uskutečnit. 

• Infocentrum ZEVO Plzeň – exkurze do spalovny Chotíkov se letos nemohla uskutečnit. 
Aktivity EVVO jsou součástí provozu školy: 

• Úspory energií – stavební úpravy, úsporné spotřebiče, spořiče vody, termoregulace, 
příprava na zavedení Systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 
50001 s cílem zlepšit hospodaření s energií apod. 

• Třídění odpadu dle stanovené interní školní směrnice (plasty, papír, sklo, objemný 
odpad), zapojení do celostátní sbírky oblečení na charitu (organizuje Charita Broumov), 
sběr elektroodpadu – od roku 2008 zapojení do recyklačního programu pod záštitou 
MŠMT ČR – Recyklohraní aneb ukliďme si svět.  

• Péče o minipark a okolí školy – pravidelné čištění (odpadky, pletí). 

• Využívání místních produktů a biopotravin ve školní jídelně. 
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Pro příští školní rok by měl být zachován komplexní přístup k EVVO a mělo by se nadále 
prohlubovat propojení jednotlivých činností do ucelené koncepce. Nezbytné je tedy aspekty 
EVVO dále vnášet do výuky, soutěží, mimoškolních akcí apod. Na realizaci aktivit by se proto 
měla podílet většina vyučujících. 
  
Mgr. Pavla Lopatová 
 
 

5.8 Zpráva o činnosti domova mládeže 
 
PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 
V domově mládeže působí vedoucí vychovatelka a 4 další vychovatelky. Od 1. 1. 2021 je DM 
rozšířen o pracoviště na adrese Štefánikovo náměstí č. 1, kde jsou zaměstnané 3 vychovatelky. 
Vychovatelky pracují se žáky na základě demokratického přátelského přístupu a vzájemné 
tolerance. Komunikace mezi vychovatelkami a žáky je založena na daných pravidlech, která 
žáci respektují. Žáci jsou cíleně vedeni k vyslovení vlastního názoru a k diskusi.  
Výchovně vzdělávací činnost je plně odborně i pedagogicky zajištěna. Vedoucí vychovatelka se 
letos nezúčastnila Konference pro DM v Hradci Králové z důvodu pandemie. U NPI ČR České 
Budějovice se ve dnech 4. a 12. 3. 2021 zúčastnily dvě vychovatelky vzdělávacího programu 
Rizikové chování dětí a mládeže prostřednictvím on line realizace v MS Teams.  V prosinci 2020  
a lednu 2021 všechny vychovatelky DM absolvovaly vědomostní kvíz pro pedagogy – Kraj pro 
bezpečný internet v rámci DVPP.  
  
OBSAH A PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
Koncepce výchovně vzdělávací práce domova mládeže je formulována v přílohách č. 1 a č. 4 
k ŠVP s následujícím vzdělávací obsahem – socializace žáka, místo žáka ve skupině,  prostor 
pro spolupráci, dobré mezilidské vztahy, řešení problémů, kvalitní komunikace, prosazování 
se, empatie, podíl žáků na činnosti DM (domovní parlament a stravovací komise se letos 
nesešli, plán zájmové činnosti, workshopy), příprava na vyučování a všestranný rozvoj 
osobnosti, podpora sebepoznání, sebehodnocení, sebevzdělávání, seberealizace, vhodné 
psychosoc. podmínky pro učení, poznání smyslu učení, zajištění kvalitní přípravy žáků na 
vyučování, zdravý životní styl, program sociální prevence, sport a tělovýchova ve venkovních 
prostorách, relax. zdrav. aspekt výchovy osobnosti žáka DM (obnova sil aktivním odpočinkem, 
upevňování fyzické kondice a zdraví, podmínky k ochraně zdraví a bezpečnosti žáka, motivace 
k plnohodnotnému využití volného času) a rozvíjení mimoškolních zájmů žáků, výchova 
k občanství a vedení žáka k: a) zodpovědnosti a respektování práv a potřeb ostatních a zájem 
celku, b) k odpovědnému partnerství a rodičovství, c) k aktivnímu zapojení se do života DM po 
návratu z distanční výuky k prezenční ve školách, k vnímání a rozvíjení společenských hodnot, 
d) ke korigování chování žáka v souladu s právním systémem.  
 
DM v letošním roce pokračoval v realizaci Šablon 2, kde naplňoval cíle projektových dnů na 
DM v září - Tvorba plánu vnitrobloku DM s odborníkem z praxe, v červnu Zakládání přírodní 
zahrady na DM s odborníkem z praxe, Zdravá strava s kuchařem a Sportem k upevňování 
fyzické kondice i mimo DM v září Poznávame krásy Plzeňského kraje - Hrad Švihov; klubu 
zábavné logiky a deskových her, čtenářského klubu a přednášek v gesci odborníků z praxe. DM 
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spolupracoval s odbornicí z oblasti stavitelství, s průvodcem po Hradě Švihov, s instruktorem 
pro sebeobranu, s odbornicemi v problematice lidských práv, kyberšikany, s BESIPem, se 
záchrannou službou Plzeňského kraje, s regionálním manažerem RPHA ze zimního stadionu 
a s kuchařem v realizaci výchovného, vzdělávacího a preventivního programu DM.  
  
PODPORA ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI  
Organizace režimu dne a počet žáků na pokojích odpovídá psychohygienickým zásadám. 
Podmínky pro individuální studium žáků jsou zajištěny na studovně a společenské místnosti.  
K realizaci zájmových a spontánních aktivit slouží nově vybavená společenská místnost, dvorek 
DM, hala a hřiště školy a nová posilovna DM. K dispozici žákům DM je i školní knihovna. Je 
navázána kvalitní spolupráce s třídními učiteli a rodiči v oblasti přípravy na vyučování, výchovy 
a vzdělávání a organizačním zajištění chodu DM.  
  
VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  
Žáci jsou hodnoceni na základě průběžné písemně zpracovávané charakteristiky žáka. 
V průběhu šk. roku se nám povedlo motivovat žáky k těmto aktivitám DM: 
- k výchově a vzdělávání podle ŠVP, posilování v posilovně DM v omezeném rozsahu, 4 
projektovým dnům na DM a PD mimo DM, čtenářskému klubu a návštěvě Nové scény DJKT v 
Plzni K. Čapek – R.U.R. a 5 přednáškám s odborníky z praxe podle Šablon 2. 
Byla uložena tato výchovná opatření: 
- 5 x ústních napomenutí vychovatelkami VS za porušení vnitřního řádu DM, 
- 9x pochvala vychovatelek, 12 pochval od vedoucí vychovatelky za aktivitu v čtenářském 
klubu. K žádnému úrazu v tomto školním roce na DM nedošlo. 
 
Mgr. Jana Čejková 

6 Údaje o prevenci rizikového chování 

Prevenci rizikového chování začleňujeme nejen do vzdělávacích programů, ale i do všech 
mimoškolních aktivit. V průběhu vzdělávacího procesu se snažíme u žáků vytvářet a posilovat 
žádoucí postoje, dovednosti, znalosti a kompetence.  
 

6.1 Hodnocení činnosti výchovné poradkyně  
 
USKUTEČNĚNÉ AKCE  

- seznamovací pobyt v Úborsku - 2. - 4.9.2020 
- Dny otevřených dveří v naší škole – tentokrát on-line v kompetenci kariérového 

poradce 

- další každoroční prezentace školy na akcích z předešlých let byly většinou zrušeny 
a některé z nich, jako například „Posviť si na budoucnost“ v Plzni, byly přeneseny do 
on-line prostoru 

 
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN  

- v tomto školním roce byl vytvořen pro 20 žáků a pro 17 žáků byl vytvořen plán 
pedagogické podpory 
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- individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky byly vytvořeny 
vždy na základě doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny nebo Speciálně 
pedagogického centra, v několika případech i na žádost rodičů. Nejčastějším důvodem 
byly speciální vzdělávací potřeby. Dalšími důvody pro vzdělávání podle IVP byl 
vrcholový sport nebo např. snížená imunita. 

- hodnocení průběhu vzdělávání i samotné nastavení správného fungování IVP 
probíhalo formou konzultací s rodiči, pracovnicemi SPC nebo PPP v individuálně 
domluvených termínech podle potřeby, v této nelehké době hlavně telefonicky nebo 
v on-line prostředí 

- samozřejmá byla i spolupráce a vyhodnocení IVP s asistenty pedagoga 
 

ORGANIZACE SCHŮZEK ŠKOLNÍHO PARLAMENTU  
- každou první středu v měsíci byla svolávána a organizována schůzka zástupců 

jednotlivých tříd ve školním parlamentu jako obvykle prezenčně, ale poté jsme byli 

nuceni přejít do on-line prostředí přes MS Teams, kde se nám dařilo a na schůzkách 

školního parlamentu se scházelo více žáků než obvykle 

- z řad našich žáků byli vybráni dva zástupci, kteří zastupovali naši školu v Krajském 
parlamentu na pravidelných schůzkách taktéž jedenkrát v měsíci, byli to: Martin 
Zeman a David Lexa 

 
Během školního roku proběhla řada akcí, exkurzí či přednášek, jichž se účastníme pravidelně 
každý rok. Z jednotlivých akcí jsem shromažďovala zápisy do školní kroniky na webové stránky 
a fotodokumentaci jsem prezentovala na nástěnkách ve třídách i na chodbách školy. Bohužel 
stejně jako v loňském školním roce byly na základě mimořádných opatření školy uzavřeny 
a velká část naplánovaných akcí, exkurzí či projektových dnů nemohla být zorganizována. 
V době prezenčního vyučování jsem se žáky 4. ročníků konzultovala možnosti jejich dalšího 
pomaturitního studia. Doporučovala jsem jim i návštěvu dnů otevřených dveří na jednotlivých 
vysokých školách. Žáci se pak i některých dnů otevřených dveří zúčastnili, ale většinou byly 
organizovány také on-line.  
Ve Školním poradenském pracovišti byly nastaveny 1x měsíčně termíny schůzek, kde jsou 
konzultovány aktuální problémy. Velmi často se zde bylo diskutováno o postupech řešení 
některých situací a přístupu k jednotlivým žákům. Často byla diskutována pomoc pro žáky 
s odlišným mateřským jazykem, protože tato podpora je důležitá spolu s osobním kontaktem, 
což bylo po většinu školního roku téměř nemožné. 
Jednání se zákonnými zástupci žáků se SVP probíhala dle potřeby, často se jednalo o upřesnění 
podmínek v rámci studia, ujasnění konkrétních postupů, zvlášť v on-line prostředí.  Počet 
těchto schůzek či jednání za poslední roky roste, stejně jako přibývá žáků se SVP. Častější byly 
v tomto školním roce i konzultace s pracovnicemi SPC nebo PPP o možnostech studia 
jednotlivých žáků a zpětného vyhodnocení IVP u nás studujících žáků. 
Jednání s jednotlivými žáky probíhala opakovaně nejčastěji z důvodů jejich časté nebo 
neomluvené absence, neúčasti na on-line výuce či neprospěchu. On-line prostředí nám 
nastínilo zase trochu jiné problémy, které jsme v průběhu roku řešili. Jednalo se např. 
o individuální překážky v připojování se na hodiny, ať již technického rázu nebo na základě 
psychických problémů jednotlivců.  
 
Mgr. Miroslava Hesová 
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6.2 Hodnocení činnosti školního metodika prevence 
 
Cílem metodika prevence v daném období bylo především zajišťovat metodickou, koordinační 
a poradenskou činnost v problematice rizikového chování. V průběhu roku byly opakovaně 
prováděny průzkumy vnímání prostředí školy, atmosféry ve třídě, vztahy se spolužáky, vztahy 
žáků s pedagogy a identifikace stresových faktorů.  
Průzkumy probíhaly různou formou, ať již se jednalo se o dotazníková šetření, řízený rozhovor 
s kolektivem žáků nebo i s jednotlivci. Důraz byl kladený zejména na práci s prvními ročníky, 
u nichž je důležité podporovat vhodné komunikační strategie a posilovat osvojení takovýchto 
technik. Cílem bylo zajistit v maximální míře pozitivní mezilidské vztahy a posílit dovednosti 
pro jejich navazování a udržení.  
Díky rostoucímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl kladený důraz na 
podporu efektivního získávání a uplatňování životních dovedností, osobních postojů 
a nastavování měřítka hodnot. Tak se žákům následně lépe daří vypořádat se s výzvami 
každodenního života, přijímat svoji sociální odpovědnost a úspěšně zvládat očekávání 
a požadavky běžného školního a osobního života. 
Vzhledem ke specifickým potřebám jednotlivých žáků zejména v prvním ročníku byly 
v součinnosti s třídními učiteli koordinovány postupy a poskytnuta metodická podpora pro 
řešení přetrvávajících problémů. K nim patřily zejména opakované vyrušování při vyučovacích 
hodinách, problematické chování žáků ve vztahu k pedagogům, záškoláctví, opakované 
porušování školního řádu a narušené vztahy ve třídě.  
Zejména v době uzavření školy byla situace ohledně budování a udržení psychické pohody 
u jednotlivých žáků značně komplikovaná. Vzhledem k dlouhodobé epidemické situaci, kdy 
výuka byla realizovaná převážně distanční formou, byly značně narušené procesy budování 
zdravých vztahů v rámci jednotlivých třídních kolektivů. Absence sociálních kontaktů, vysoké 
nároky na osobní přípravu žáků do výuky, různá úroveň technických prostředků a mnohdy 
nevyhovující podmínky pro soustavnou přípravu žáků v domácím prostředí vedla k mnoha 
negativním jevům. Velmi často žáci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti ve škole ztráceli 
vnitřní motivaci pro přípravu. Mnohým z nich podmínky distanční výuky nevyhovovaly 
z hlediska způsobu realizace výuky. Zejména pro žáky učebních oborů bylo učivo předkládané 
ve značné míře jako samostudium mnohdy neúměrné zatěžující a žáci měli pocit, že učivo 
dostatečně nechápou a s danou situací se velmi špatně vyrovnávali. 
Nedílnou součástí práce metodika byla také individuální podpora žáků, kteří se na něj obraceli 
se svými problémy osobně či na základě upozornění učitelů a rodičů. Pokud si to závažnost 
situace vyžádala, proběhlo předání informací o možnostech podpory prostřednictvím 
specializovaných organizací. 
V rámci školy bylo zaznamenáno značné množství případů, kdy žáci vyhledávali odbornou 
lékařskou pomoc při zvládání svých problémů. Ve značné míře se projevovaly úzkostné stavy 
a narůstal u nich stres. 
 
V následujícím období si jednotliví členové školního poradenského pracoviště 
a pedagogického sboru kladou za cíl zvýšit informovanost o k dané problematice a posilovat 
vhodné životní normy a postoje žáků.   
Zároveň je cílem včas rozeznat signály u žáků, které mohou predikovat možné psychické 
problémy. Posílit v žácích povědomí o možnostech udržení duševního zdraví a odstranit 
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zábrany při kontaktování specializovaných institucí, které by jim mohly poskytnout odbornou 
pomoc.  
Současně probíhá monitorování jednotlivých problémů při pravidelných jednáních žáků 
s vedením školy na setkáních Školního parlamentu.  
Do plánu práce citelně zasáhla situace ohledně koronavirové krize a následná opatření. 
Vzhledem k dané situaci se bez náhrady rušily dané programy. V rámci distanční výuky byly 
možnosti přímého působení metodika prevence značně omezené.  
V rámci celého roku probíhaly pravidelné schůzky Školního poradenského pracoviště, kde 
probíhaly konzultace jednotlivých problémů. I díky činnosti ŠPP, výborné spolupráci s vedením 
školy a jednotlivými členy pedagogického sboru je zajištěné včasné podchycení jednotlivých 
problémů. Zásahy ŠMP pak mají především preventivní charakter. V několika případech bylo 
nutné ve spolupráci s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a školním poradenským 
pracovištěm řešit i akutní situace, které v průběhu roku nastaly (viz níže). 
 
AKTIVITY ŠMP V  PRŮBĚHU ROKU  
 
ZÁŘÍ: 

• Příprava materiálů pro seznamovací kurz prvních ročníků  

• Schůzka ŠPP (školní poradenské pracoviště) – koordinace činností pro nový 
školní rok, IVP – 8. 9. 2020 

• Schůzka parlamentu školy 

• Třídní aktiv prvních ročníků – příprava podkladů pro TU. 

• Příprava metodických materiálů a zpracování pro nástěnku metodika prevence. 
ŘÍJEN: 

• Schůzka parlamentu školy – 7. 10. 2020. 

• Schůzka ŠPP – IVP a PLPP – 13. 10. 2020 
 

L ISTOPAD: 

• Schůzka parlamentu školy – 4. 11. 2020. 

• Schůzka ŠPP – IVP a PLPP, klima tříd a školy. – 10. 11. 2020 

• Pedagogická rada – zpráva o situaci na škole, připravovaných akcích, přístupu 
k nové složce ŠPP na intranetu školy a metodických materiálech, které tam jsou 
zpřístupněné (např. informace z časopisu Třídní učitel) – 16. 11. 2020 

• Setkání ŠMP SŠ  
 

PROSINEC: 

• Aktualizace nástěnky metodika prevence –– problematika rizikového chování, 
problematika trávení volného času, návykové a psychotropní látky. 

• Schůzka parlamentu školy – 2. 12. 2020. 

• Schůzka ŠPP – výchovné a vzdělávací problémy, klima tříd a školy. – 8. 12. 2020 
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LEDEN: 

• Koordinace postupu a metodická podpora třídního učitele při vedení TH 
v prvním ročníku.  

• Schůzka parlamentu školy – 6. 1. 2021. 

• Schůzka ŠPP – řešení aktuální problematiky – 12. 1. 2021. 

• Pedagogická rada – zpráva o situaci na škole – 26. 1. 2021 
 

ÚNOR: 

• Schůzka parlamentu školy – 3. 2. 2021. 

• Schůzka ŠPP – řešení aktuální problematiky – 9. 02. 2021. 

• Setkání ŠMP SŠ - 13. 2. 2020. 
 

BŘEZEN: 

• Schůzka parlamentu školy on - line – 3. 3. 2021. 

• Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 9. 3. 2021 – výchovné 
problémy žáků v prvním ročníku, bezpečné klima třídy. 

• Koordinace postupu a metodická podpora u prvního ročníku, důvodem je 
přetrvávající nekázeň ve třídě. Příprava individuálních pohovorů 
s problematickými žáky – 23. 3. 2021 

• Schůzka parlamentu školy on - line – 31. 3. 2021. 
 

DUBEN: 

• Schůzka zástupců školního pedagogického pracoviště – 13. 4. 2021. 

• Pedagogická rada – zpráva o situaci na škole – 13. 4. 2020. 

• Učitelé v době koronaviru – zpracování materiálu zaslaného oblastním 
metodikem prevence. 

• Školní šikana Metodického doporučení MŠMT k PPRCH - zpracování materiálu 
zaslaného oblastním metodikem prevence. 
 

KVĚTEN  

• Koordinace postupů a metodická podpora třídních učitelů při řešení problémů 
s distanční výukou a možném ohrožení žáků neklasifikací. 

• Schůzka parlamentu školy – 5. 5. 2021. 

• Schůzka zástupců školního poradenského pracoviště – 11. 5. 2021. 

• Návrat dětí do škol – zpracování metodického materiálu. 
ČERVEN  

• Koordinace postupů a metodická podpora třídních učitelů při problémech 
s distanční výukou a možném ohrožení žáků neklasifikací. 

• Schůzka parlamentu školy – 2. 6. 2021. 

• Schůzka zástupců školního poradenského pracoviště – 8. 6. 2021. 
 



43 
 
 
 
 

 
 
PODPORA ŽÁKŮM ,  SPOLUPRÁCE S RODIČI: 
Žákům byla poskytována podpora formou individuálních konzultací jejich potíží, doporučeními 
možných postupů, psychickou podporou a v některých případech následnými zásahy ve 
třídních kolektivech. Na základě důvěry žáků i rodičů k pedagogickému sboru, pracovníkům 
ŠPP a vedení školy je možné často velice účinně řešit problémy v samém začátku, dříve než 
stačí přerůst ve zdlouhavý či vážný problém. 
 

KDE SE NÁM MOC NEDAŘILO? 
Nepodařilo se realizovat některé plánované akce z důvodu omezení prezenční výuky.  
 
Mgr. Lucie Martínková 
 
 

6.3 Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště 
 
Koncepční a metodické činnosti školního speciálního pedagoga v rámci školního 
poradenského pracoviště (ŠPP) byly převážně zaměřené na přímou práci s žáky střední školy 
ve spolupráci s učiteli i rodiči. Všichni pracovníci ŠPP vytvářeli preventivní programy k podpoře 
různých třídních skupin. Fungování a koordinace ŠPP se realizovaly formou pravidelných 
schůzek s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, školním metodikem primární prevence, 
speciálním pedagogem a podle potřeby s třídními učiteli. Pravidelně jsme spolupracovali s 
pracovníky PPP, SPC, DM a ŠPP z ostatních škol. Respektovali jsme odbornou poradenskou 
pomoc při vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním 
postižením, specifickými poruchami učení a chování. Individuálně jsme se zaměřovali na žáky, 
jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost rodiny školy, resp. jiných institucí PPP, 
SPC, OSPOD a zdravotnických zařízení.  
Pro nové žáky z řad prvních ročníků jsme zvládli uspořádat adaptační pobyt, který slouží 
především k posílení bezprostředního vztahového prostředí. Během školního roku jsme se 
zaměřili na diagnostiku sociálního klimatu školních tříd s alternativními projektivními 
technikami, dotazníkovými screeningy a realizací počítačového programu SORAD, který je 
celorepublikově využíván na většině škol.  
Konkrétní diagnostické a intervenční aktivity byly zaměřené na pozitivní přístupy k žákům se 
zjevnými či skrytými odlišnostmi, a to nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Důležitá byla podpora “on-line” některým žákům s důrazem na řešení obtíží včas a v první řadě 
na úrovni školních poradenských služeb v době dlouhodobého uzavření školy z důvodu 
koronavirové krize.  S žáky se pokračovalo v terapeutických činnostech formou edukačního 
programu „Já na to mám.“  
Během celého školního roku jsme poskytovali metodické, informační a koordinační činnosti 
pedagogům a rodičům při řešení speciálně pedagogických obtíží žáků v jejich osobnostním 
životě.  
 
Mgr. Miroslava Hesová 
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6.4 Hodnocení činnosti kariérové poradkyně 
 
Pozice kariérové poradkyně byla na naší škole zřízena od školního roku 2017/18. Náplní 
činnosti kariérového poradce jsou konzultace se žáky a rodiči, poradenství v oblasti 
zahraničních mobilit, doporučování vhodných informačních zdrojů, podpora žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a spolupráce s institucemi. V průběhu školního roku 
probíhaly v jednotlivých měsících individuální konzultace se žáky, exkurze, workshopy, a to 
i zahraniční. Mnohé z akcí se bohužel v tomto roce přesunuly do on-line prostředí, ale pro nás 
jako organizátory to byla zase nová výzva a možnost využít nové platformy a on-line nástroje.  
  
ZÁŘÍ  
V září jako tradičně začala příprava na zahraniční praxe, které bohužel ve finále vůbec nemohly 
proběhnout, ale žákům zůstaly připravené podklady (např. životopis v NJ), které jistě 
v budoucnu využijí. Nově se KP účastnila seznamovacího pobytu žáků prvních ročníků, kde ve 
všech třídách proběhl blok práce s portfoliem žáka a zároveň představení funkce KP na škole. 
V září jsme také začali připravovat podklady pro on-line verzi veletrhu Posviť si na 
budoucnost a on-line DOD.  
  
ŘÍJEN  
V říjnu jsme byli osloveni, zda se nechceme zapojit do projektu EQAVET, protože již pracujeme 
s žákovským portfoliem. Rádi jsme se zapojili a těšili se hlavně na sdílení s ostatními školami, 
které také na portfoliích pracují. Probíhaly přípravy na on-line Den otevřených dveří. 
A průběžně probíhala práce na portfoliích.  
  
LISTOPAD  
Proběhl on-line workshop na téma AI (umělá inteligence) pro žáky 1. F s firmou Nvias. Během 
workshopu pracovali žáci ve skupinách a prezentovali pak průběžně své výsledky. Byli vyzváni 
ať vše zhodnotí do svých portfolií, kam směřoval i certifikát o účasti na workshopu. Dále jsme 
připravili profil školy pro on-line Posviť si a zúčastnili jsme se tohoto veletrhu. Náš chat 
navštívilo velké množství žáků ZŠ s mnoha dotazy.  
  
PROSINEC  
V rámci nastavené rotační výuky proběhl prezenčně projektový den pro první ročníky na téma 
elektronické portfolio. Všechny první ročníky včetně učňovského oboru si založili 
elektronickou verzi s přesně stanovenou strukturou a naplňovali si obsah jednotlivých složek. 
S třídními učiteli pak proběhly dle instrukcí a návodů kariérové poradkyně různé aktivity, 
výstupy pak žáci s poradkyní průběžně hodnotili. V tomto měsíci jsem začala pracovat na 
administrativních podkladech k naší účasti v projektu EQAVET.  
  
LEDEN  
Vzhledem k neustále probíhající on-line výuce se postupně připravil a zorganizoval on-line 
projektový den pro třetí ročníky. Ze všech on-line prezentací školy (DOD, Posviť si) vznikla sada 
opakujících se dotazů, které bychom rádi zpracovali na web školy jak FAQ.  
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ÚNOR  
Proběhl projektový den portfolia pro třetí ročníky. Akce probíhala on-line. Organizace byla 
velká výzva. Uspořádali jsme vlastně několik po sobě následujících webinářů, které měly velký 
úspěch a téměř 100% účast. Dále jsme se zúčastnili druhého termínu Posviť si.   
  
BŘEZEN  
V návaznosti na projekt EQAVET jsme byli osloveni NPI s žádostí podílet se na natáčení videa 
s příklady dobré praxe. Kariérová poradkyně pro video zpracovala část o našich zahraničních 
praxích včetně oslovení absolventa, který ve videu také vystoupil. Natáčení pak probíhalo 
v dubnu přímo ve škole.  
  
KVĚTEN  
Kariérová poradkyně zorganizovala on-line workshopy s německou Agentur für Arbeit. Jde 
o naši tradiční a dlouhodobou spolupráci -   tentokrát ovšem přenesenou do on-line prostředí. 
Jeden workshop byl na téma životopis v němčině a druhý na téma pracovní pohovor 
v němčině. Tyto akce patří k velmi oblíbeným a úspěšným, protože jsou velmi praktické a žáci 
si odnáší skutečné podklady, které v budoucnu využijí.  
  
ČERVEN  
Proběhlo závěrečné on-line setkání v rámci projektu EQAVET, kde jsme si mohli s ostatními 
účastníky prodiskutovat naše dosavadní zkušenosti s portfoliem žáka. V červnu proběhla jedna 
z mála prezenčních akcí tohoto roku Komunitní den. A možná právě proto, že to byla jedinečná 
možnost setkání, tak se jí zúčastnili nejen naši aktuální žáci, ale i mnoho absolventů, se kterými 
jsme navázali kontakty. Mnozí jsou velmi ochotní a rádi přijdou v budoucnu prezentovat svoji 
kariéru a studium. S některými jsme dokonce domluvili i možnost praxí pro současné žáky.  
  
ČERVENEC  
 Řešena otázka využití on-line nástrojů pro kariérové poradenství. Zhodnocení práce kariérové 
poradkyně za uplynulý školní rok. V příštím roce se pokusit více zapojit a využít absolventy.  
 
Mgr. Leona Jiránková 
 

7 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

V průběhu výchovně vzdělávacího procesu klademe důraz nejen na vytváření a posilování 
odborných kompetencí žáků, ale velkou pozornost věnujeme i výchovnému působení v rámci 
školních i mimoškolních aktivit.  
 

7.1 Sportovní aktivity 
Mezi významné aktivity, kterými se škola prezentuje na veřejnosti, nepochybně patří i účast 
v řadě sportovních soutěží, mnohé z nich se konaly pod záštitou sportovního kroužku pod 
vedením Mgr. Lhotáka. Bohužel z důvodu mimořádných pandemických opatření se v tomto 
školním roce nekonala žádná sportovní soutěž. 
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7.2 Soutěže, ve kterých jsme zaznamenali významnější umístění 
Učitelé průběžně aktivně pracují s žáky, věnují se žákům nadaným a talentovaným, 
každoročně je zapojují do širokého spektra soutěží. Naše škola získává body v rozvojovém 
programu vyhlašovaném MŠMT ČR Excelence středních škol, který slouží podpoře a zvyšování 
kvality péče o talentované žáky.  
V uplynulém školním roce nebylo možné se všech soutěží zúčastnit, protože samozřejmě i tyto 
aktivity byly z důvodu opatření MŠMT ČR ohledně koronavirové pandemie zastaveny. Zde je 
přehled těch, které proběhly a zaznamenali jsme na nich zajímavé umístění. 
 

SOUTĚŽ  POČET 

ÚČASTNÍKŮ  
UMÍSTĚNÍ  

Krajské kolo SOČ 3 2., 5. m 

Krajské kolo Konverzace v AJ 1 4. 

AI Discovery 5 3 

Krajské kolo kybersoutěže 21 1., 3. m 

Soutěž  Hackahton 3 5. 

 

7.3 Akce pro veřejnost 
Ačkoli více než deset let se nám daří ve spolupráci s ÚMO 3 realizovat mezigenerační učení, 
letos z důvodu pandemie oblíbené kurzy pro seniory zaměřené na práci s PC, neproběhly. 
Na této aktivitě se obvykle podílí i naši žáci, kteří jsou pomocnou rukou vyučujícím ale 
především samotným seniorům. Ti nejzkušenější pak ve 3., ev. ve 4. ročníku samostatně 
lektorují. Snad budou mít možnost si lektorování vyzkoušet v dalším roce. 
Stejně jako v předchozích letech jsme budoucím žákům nabídli přípravné kurzy z matematiky 
a českého jazyka před přijímacími zkouškami, které letos proběhly on-line v prostředí MS 
Teams. 
 
Hana Herianová 
 
 

7.4 Činnost redakce pro informace na sociálních sítích 
I v uplynulém školním roce pokračovala aktivní komunikace školy vůči veřejnosti na sociálních 
sítích – Facebook a Instagram. V důsledku distanční výuky a nemožnosti setkávat se osobně 
byla komunikace ještě více obohacena, a to zejména aktivitami, které se týkaly dne otevřených 
dveří. Tato událost proběhla kompletně virtuálně přes platformu MS Teams a natočená videa 
byla zveřejněna rovněž na YouTube kanálu školy.  
Uchazeči o studium a jejich rodiče byli informováni o této události prostřednictvím 
personalizovaných e-mailů. Dle zpětné vazby lze tyto počiny ve virtuálním světě hodnotit jako 
zdařilé. 
  
Jan Lomička 
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8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2020/2021 se vyučující zúčastnili aktivit v rámci DVPP, stejně jako 
v předchozích letech. Výrazně se však změnila forma, protože převážná část školení probíhala 
on-line.  
 
Za zmínku stojí velká vzdělávací akce Digitální kompetence, ve kterých se proškolila polovina 
pedagogického sboru. Vyučující zapojení do tohoto programu získali pro potřeby školení 
notebooky, které jim pak zůstaly nadále i pro vlastní práci. Přestože jsme měli k realizaci 
a náplni školení výrazné připomínky, půlrok účasti ve vzdělávacím programu jsme zvládli 
a dnes jsme rádi, že nám zůstaly nové počítače pro naši práci.  
 
Přehled vzdělávacích akcí ve školním roce 2020/2021 
 

Akce  Organizátor Vyučující 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Frühaufová  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Gottfriedová  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Hamadbachir  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Hesová  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Holubová  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Horáková  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Janda 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Jiránková 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Králová 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Lhoták 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Martínková  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Mrákota 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Novotný  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Prynych  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Seko  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Spěváčková  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Šleglová 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Šmídl 

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Velíšek  

ProDigi - Digitální kompetence  KCVJŠ  Wolfová  

Workshop IoT  ZAT  Boháč 
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Workshop IoT  ZAT  Fiala  

Workshop IoT  ZAT  Velíšek  

Workshop Citilogistika  Univ.Pardubic Horáková  

Workshop Citilogistika  Univ.Pardubic Jeřábková  

NSK UppSkilling  NPI  Šmídl 

Krajská environmentální konference pro pedagogické pracovníky  EC Lüftnerka Lopatová 

Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností na SOŠ, SOU a VOŠ KCVJŠ  Polanová  

Hacking v praxi 2 GOPAS Zima  

Matematická gramotnost  P-KAP  Frühaufová  

Matematická gramotnost  P-KAP  Holubová  

Matematická gramotnost  P-KAP  Janda 

Matematická gramotnost  P-KAP  Jeřábková  

Matematická gramotnost  P-KAP  Jiránková 

Matematická gramotnost  P-KAP  Lopatová 

Matematická gramotnost  P-KAP  Martínková  

Matematická gramotnost  P-KAP  Mrákota 

Matematická gramotnost  P-KAP  Novotný  

Matematická gramotnost  P-KAP  Pinkas  

Matematická gramotnost  P-KAP  Průcha 

Matematická gramotnost  P-KAP  Prynych  

Matematická gramotnost  P-KAP  Šmídl  

Matematická gramotnost  P-KAP  Zima  

How to bring the outside world into the classroom with Pearson  Wolfová  

ASC/ITC Seminář - 2020 i-com-unity Zima  

Hackathon  P-KAP  Fiala  

Hackathon  P-KAP  Velíšek  

Školení práce s interaktivní učebnou jazyků  KDZ, s.r.o.  Holická  

Školení práce s interaktivní učebnou jazyků  KDZ, s.r.o.  Horáková  

Školení práce s interaktivní učebnou jazyků  KDZ, s.r.o.  Janda  

Školení práce s interaktivní učebnou jazyků  KDZ, s.r.o.  Jiránková  

Školení práce s interaktivní učebnou jazyků  KDZ, s.r.o.  Wolfová  

Dobrá praxe - Sonda do života výchovného poradce  ZČU  Hesová  
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MEL and PEP training for teachers Pearson  Wolfová  

Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru  P-KAP  Horáková  

Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru  P-KAP  Spěváčková  

KOSS pro managemet škol  NPI  Holubová  

KOSS pro managemet škol  NPI  Šmídl 

KOSS pro managemet škol  NPI  Hesová  

Práce se žáky s psychickými problémy NPI  Lopatová 

Práce se žáky s psychickými problémy NPI  Slancová  

IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti  NPI  Janda  

IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti  NPI  Jiránková 

IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti  NPI  Wolfová  

Odborná konference o distančním vzdělávání v PK P-KAP  Holubová  

Odborná konference o distančním vzdělávání v PK P-KAP  Šmídl  

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání P-KAP  Hesová  

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání P-KAP  Martínková  

Alef Security Talk Alef Nula Zima  

CCNA3 Alef Nula Velíšek  

Digitální stopa  AFCEA  Zima  

KOSS - didaktické testy CJL  NPI  Frühaufová  

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji P-KAP  Holubová  
Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu 
práce 

Univerzita 
Pardubice  Horáková  

KOSS - didaktické testy CJL  NPI  Janda  
Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu 
práce 

Univerzita 
Pardubice  Jeřábková  

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji P-KAP  Šmídl  

Co vlastně znamená pracovat v oblasti kyber bezpečnosti AFCEA  Zima  

Inspirace pro rozvoj cizích jazyků  P-KAP  Spěváčková  

Inspirace pro rozvoj cizích jazyků  P-KAP  Wolfová  

Compliance ≠ Security Alef Nula Zima  

Seminář o bezpečnosti sítí a služeb AFCEA  Zima  

Projektové řízení  P-KAP  Holubová  

Projektové řízení  P-KAP  Šmídl  

KOSS pro předsedy ZMK  NPI  Břízová 



50 
 
 
 
 

KOSS pro předsedy ZMK  NPI  Gottfriedová  

KOSS pro předsedy ZMK  NPI  Karnold 

KOSS pro předsedy ZMK  NPI  Novotný  

Aktivizace žáků ve výuce  P-KAP  Slancová  

Aktuální hrozby a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti AFCEA  Zima  

Setkání metodiků prevence SŠ PPP Plzeň  Martínková 

KOSS pro předsedy ZMK  NPI  Janda  

KOSS pro předsedy ZMK  NPI  Jiránková 

Nastavení nových vzd. a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce Univ. Pardubice  Frühaufov 

Nastavení nových vzd. a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce Univ. Pardubice Holubová  

Nastavení nových vzd. a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce Univ. Pardubice Horáková  

Portfolio z pohledu absolventa, školy a zaměstnavatele  P-KAP  Jiránková 

Portfolio z pohledu absolventa, školy a zaměstnavatele  P-KAP  Lopatová  

Portfolio z pohledu absolventa, školy a zanměstnavatele  P-KAP  Slancová  

Nastavení nových vzd. a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce Univ. Pardubice Šmídl  

SOC: jak funguje, požadavky na personál AFCEA  Zima  

Virtuální laboratoř pro výuku síťových technologií a kybernetické bezpečnosti AFCEA  Zima  

Jak pracovat s dítětem s autismem KCVJŠ  Hesová  

Digitalizace a digitální vybavení na středních školách P-KAP  Karnold 

Digitalizace a digitální vybavení na středních školách P-KAP  Wolfová  

Šablony v době covidu - a co dál?  P-KAP  Holubová  

How to Make English Lessons More Interesting Pearson ELT CR Wolfová  

Finanční gramotnost INEV akademie Horáková  

Vzdělávací lídr  KCVJŠ  Šmídl 

WS k robotické soutěži DV 4.0 v PK  Fiala  

WS k robotické soutěži DV 4.0 v PK  Pinkas  

SW pro výuku logistiky  UP  Horáková  

SW pro výuku logistiky  UP  Mikulášová 

SW pro výuku logistiky  UP  Slancová  

SW pro výuku logistiky  UP  Šleglová  

CLIL and beyond: pluriliteracies for deeper learning ECML Wolfová  

Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků sš  ČŠI  Janda 
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Czinec - dítě se sociok. odlišností v naší škole  NPI  Hesová  

Czinec - dítě se sociok. odlišností v naší škole  NPI  Martínková 

Czinec - dítě se sociok. odlišností v naší škole  NPI  Polanová 
 
Ing. Přemysl Šmídl  
 

9 Zapojení školy do projektů  

9.1 Projekty podpořené EU 

 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji 
Tento projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 
Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 
Cílem projektu bylo podpořit odborné, technické, přírodovědné a v neposlední formě 
i všeobecné vzdělávání žáků, a to žáků nejen naší školy, ale i partnerských základních škol. Při 
realizaci projektových aktivit jsme efektivně využívali nejen zařízení školy pořízené z 
evropských finančních prostředků (IROP, ROP, OP VVV, OP VK), ale i personální pozice zřízené 
v rámci OP VVV Šablony pro SŠ. 
V rámci projektu jsme v uplynulém období realizovali pro žáky naší školy kroužek robotiky, 
kroužek počítačových sítí a kybernetické bezpečnosti, badatelský kroužek, klub matematiků, 
klub aktivních žáků a čtenářský klub. Pro žáky partnerských základních škol naši učitelé vedli 
technický kroužek, kroužek informačních technologií a připravili projektové dny, ve kterých 
žáci základních škol měli možnost poznat blíže klima naší školy a seznámit se s obory, které 
u nás mohou studovat.  
Kariérová poradkyně zrealizovala workshopy s prezentací zajímavých profesí pro naši 
oborovou skladbu a zajistila zajímavé exkurze do firem, se kterými spolupracujeme. 
Z finančních prostředků projektu byly pořízeny IT komponenty pro rozšíření činnosti kroužků, 
dataprojektory, notebooky, IP kamera a nahrávací zařízení včetně potřebného nábytku.  
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CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013662 

Jedeme dál! 
Projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání. Jde o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony 
pro SŠ. 
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021, z důvodu pandemie na základě schválené žádosti 
realizace prodloužena do 31. 1. 2022 
Projekt navazuje na klíčové aktivity předchozího projektu Nastartuj si kariéru. Z dotace 
projektu hradíme z minulých let osvědčené pozice školního speciálního pedagoga, 
koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce.  
Mezi další aktivity patří vzdělávání pedagogů v ICT, podpora vzájemné spolupráce pedagogů 
(např. tvorba podkladů pro učební osnovu předmětu IoT, aktualizace ŠAPu, aktualizace 
podkladů pro výuku technické angličtiny, zpracování manuálu pro adaptaci začínajících učitelů, 
apod.). Někteří učitelé mohli vyzkoušet moderní vzdělávací metody, včetně tandemové výuky.  
Pro žáky ohrožené neúspěchem realizujeme doučovacích kroužky z matematiky, českého 
jazyka a literatury a odborných předmětů.  
Dále v rámci projektu jsme zrealizovali projektové dny ve škole i mimo školu, klub žáků 
a komunitně osvětová setkání v podobě dnů otevřených dveří. 
Projektové aktivity byly realizovány i na našem Domově mládeže v Čelakovského 1. Kromě 
vzdělávání vychovatelek v oblasti inkluze počítáme i s realizací čtenářského klubu a klubu 
deskových her, zorganizováním projektových dní v Dm i mimo domov mládeže.  
 

 
 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 
Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji 

 
Tento projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. 
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023 
Cílem projektu bylo podpořit odborné, technické, přírodovědné, občanské vzdělávání žáků 
s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí naší školy a spolupracujících základních škol. 
V rámci projektu zmodernizujeme učebny a společné prostory nejen pro vzdělávání, ale i pro 
setkávání a relaxaci.    
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Žákům naší školy nabídneme mimoškolní aktivity v podobě kroužku robotiky, kroužku grafiky 
a webdesignu, dramatického kroužku a kroužku matematiky. Pro žáky základních škol je 
připraven badatelský kroužek a kroužek pro přípravu k robotické soutěži.  
Ve škole je zřízeno krajské centrum kybernetické bezpečnosti, které bude poskytovat 
především odborné vedení žákům krajských škol, projevujícím zájem o kybernetickou 
bezpečnost. Takto podpoření žáci pak mohou dále působit na domovských školách osvětovou 
a vzdělávací činností směrem ke svým spolužákům a učitelům.  
Z projektu bude podpořena také výchova k podnikavosti formou činnosti školních fiktivních 
firem, Plzeňské první fiktivní banky, a.s. a Cleaners, s. r. o. Bude rozšířena možnost účasti žáků 
na mezinárodních veletrzích a podpořeny kompetence učitelů využitím šablony pro 
tandemovou výuku.  
Z projektových finančních prostředků bude od září 2021 hrazena činnost kariérového poradce 
a koordinátora pro spolupráci se zaměstnavateli, tandemová výuka , doučování žáků a 
zapojení učitelů do zahraničních mobilit. 
 
 

 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005009 

Rekonstrukce učeben pro obor Informační technologie včetně posílení  
vnitřní konektivity školy 

Tento projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu ve výzvě č. 7 – ITI – Plzeň – SC 2. 4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání.  
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 
Bylo rekonstruováno 5 odborných učeben, které byly vybaveny novými PC sestavami a 
nezbytným nábytkem. Dále byla nově vytvořena polytechnická dílna vybavená moderními 
technologiemi zajištěna vnitřní konektivita školy.  
V uplynulém školním roce uběhl 3. rok pětiletého období udržitelnosti projektu. 
 
 
 

 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006839 

Rekonstrukce podpůrné technologické infrastruktury odborných učeben 
Tento projekt byl financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu. Cíle tohoto projektu doplňují cíle výše uvedeného 
projektu, a to zejména v oblasti vnitřní konektivity. V rámci projektu byla provedena 
rekonstrukce non-IT infrastruktury školní serverovny. Pro testování a výuku různých aplikací, 
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systémů a technologií jsme pořídili servery a síťové prvky, na kterých bude možno pracovat 
s virtualizačním prostředím, různými síťovými scénáři a nevirtualizovanými systémy. Jejich 
prostředí je izolováno od školní sítě tak, aby nemělo možnost negativně ovlivnit provoz školní 
sítě. 
Doba realizace: 23. 10. 2017 – 30. 9. 2018 
V uplynulém školním roce uběhl 3. rok pětiletého období udržitelnosti projektu. 
 

 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 

Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Implementace strategie digitálního vzdělávání II 
 

V tomto projektu jsme partnerem s finančním příspěvkem KCVJŠ Plzeň, ze kterého bylo 
pořízeno 20 notebooků pro pedagogy, kterým účast v projektu umožní posílit a rozvinout své 
digitální kompetence. Výstupem projektu bude odpilotovaný vzdělávací program, portfolio 
digitálních kompetencí a akční plán rozvoje účastníka včetně hodnocení úrovně digi 
kompetencí ve škole a plánu jejich rozvoje ve škole. 
 
 
 
 

 
TJ02000093 

Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu 
práce v sektoru dopravy a spojů 

 
Cílem projektu je nastavit nové vzdělávací a výchovné priority na středních školách sdružených 
v Asociaci středních škol informačních technologií, telekomunikací, peněžnictví, poštovnictví a 
logistiky tak, aby lépe reflektovaly měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů. 
Konkrétně půjde o vytvoření plánu odborných praxí a stáží v souladu s potřebami všech členů 
konsorcia s důrazem na PR a marketing, Lidské zdroje, Logistiku a ICT.  
Dále se v projektu bude řešit revize obsahové náplně čtyř nových modulů: Zpětná logistika, 
Zelená logistika, City logistika a E-commerce v rámci distribuční logistiky. 
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Dalším cílem projektu je vytvoření softwaru jako podpůrného nástroje pro výuku vybraných 
odborných předmětů na zapojených středních školách. 
 
 

9.2 Projekty v rámci Plzeňského kraje  
 

 
 
Aktivity školy vedoucí ke zkvalitnění výuky a školního klimatu pravidelně podporují dotace z KÚ 
PK zaměřené na prevenci rizikového chování a mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže. 
Poskytnuté finanční prostředky jsme využili na zajištění dopravy na seznamovací pobyt pro 
žáky 1. ročníků, další dotační tituly byly zrušeny z důvodu mimořádných opatření vlády ČR. 
 
Žáci školy se i v tomto roce zapojili do soutěže v projektu Kraje pro bezpečný internet, aby si 
posílili povědomí, jak se bezpečně pohybovat ve světě internetu a stejně jako loni škola byla 
oceněna finančním poukazem ve výši 20 000 Kč.  
 

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání 

Z důvodu koronavirové pandemie neproběhly jarní ani podzimní kurzy pro 
seniory zaměřené na práci s PC, na kterých škola nadále spolupracuje 
s ÚMO 3. 
Adaptační kurzy pro nové zaměstnance našeho strategického partnera 
Českou poštu, s.p., jsme v tomto školním roce z důvodu pandemie nemohli realizovat. 
 

11  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Ve školním roce 2020/2021 nebyla ve škole provedena inspekční činnost.  
 

12 Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

I ve školním roce 2020/2021 se, přes koronavirové komplikace, během kulatých stolů 
pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti 
realizace praktického vyučování podařilo nově navázat spolupráci s novými partnery. V tomto 
školním roce to byly firmy Stavební a bytové družstvo Škodovák, Axes Computers s.r.o., Správa 
informačních technologií města Plzně, Datasys s.r.o., Ledovec z.s. a Marbes Consulting s.r.o. 
Během kulatých stolů se kromě tradiční spolupráce v oblasti praxí opět probíraly např. 
i možnosti brigád pro žáky, nábor absolventů, navrhování a konzultace témat maturitních 
prací, přednášky odborníků z praxe nebo vedení kroužků odborníky z firem. Některé firmy 
projevily zájem o nějakou formu svojí propagace ve škole nebo pořádání či sponzoring soutěže 
pro naše žáky. 
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Workshopy příkladů dobré praxe a zpětné vazby z absolvovaného praktického vyučování opět 
pomohly žákům 3. ročníku vylepšit schopnost napsat kvalitní motivační dopis či strukturovaný 
životopis a nám získat zpětnou vazbu tam, kde souvislá odborná praxe žáků alespoň částečně 
proběhla. A nic na tom neubral ani fakt, že většina z nich musela proběhnout v prostředí MS 
Teams. 
Spolu s Národním pedagogickým institutem jsme se letos zapojili do tvorby propagačního 
videa o spolupráci škol a firem. V natočeném videu nás podpořily Česká pošta a firma 
IntraWorlds a vytvořené video určitě využijeme například na dnech otevřených dveří. 
Tyto dny otevřených dveří, a především účast zaměstnavatelů na nich, měly především 
u rodičů našich uchazečů velký ohlas. V tomto koronavirovém roce jsme jim však museli najít 
novou online podobu. I touto formou nás podpořily firmy KB a RTsoft, které připojeným 
zájemcům představily formy spolupráce se školou, možnosti uplatnění absolventů 
a zodpověděly dotazy. 
V závěru školního roku jsme v rámci krajského projektu KAP navázali spolupráci s informačně 
vzdělávacím střediskem InfoKariéra zřizovaným Krajským centrem vzdělávání a jazykovou 
školou. Spolu s tímto střediskem se podílíme na vytvoření databáze firem spolupracujících se 
školami. 
Kromě přímé spolupráce s firmami jsme se byli také pozváni na online konferenci Setkání 
autorizovaných osob a aktérů trhu práce pořádaný Paktem zaměstnanosti. I toto setkání jsme 
samozřejmě využili k hledání partnerů vhodných pro spolupráci. 
 
Mgr. Martin Novotný 
 

13 Základní údaje o hospodaření školy  

13.1 Materiálně technické vybavení  
Na začátku školního roku 2020/2021 byla dokončena sanace a oprava půdní vestavby 
v budově Klatovská 200 G.  Dále byla v budově Klatovská 200 G a ve sportovní hale provedena 
instalace zónové regulace. 
Na Domově mládeže Čelakovského byla nainstalována patní regulace. Na začátku roku 2021  
pokračovala na Domově mládeže další etapa inovace pokojů. Dále byly do pokojů pořízeny 
nové židle a psací stoly. 
V souvislosti s úsporou elektrické energie byla provedena v budově Klatovská 200 G výměna 
současných svítidel za nová úsporná svítidla typy LED. Dále zde byla nově naistalována 
nouzová světla. V budově Klatovská 200 C bylo provedeno snížení podhledů. 
S využitím příspěvku Plzeňského kraje byly pro ekonomický úsek zakoupeny nové monitory, 
držáky monitorů a přepěťová ochrana. Dále byla na ekonomický úsek zakoupena skartovačka.  
Pro žáky byly pořízeny nové šatní skříňky (většina stávajících skříněk byla poničena zaplavením 
budovy Klatovská 200 C). 
V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v PK“ bylo pořízeno ozvučení pro čtenářskou 
gramotnost. 
Během letních prázdnin se v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v PK“ na základě vyhlášených 
výběrových řízení započalo s vybavováním učeben novým vybavením.  
  
Jana Rýdlová 
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13.2 Hodnocení doplňkové činnosti školy  

BUFET 

Pro žáky nejvyhledávanější z aktivit doplňkové činnosti je školní bufet. Poskytuje své služby od 
7:00 ráno do 12:00, resp. do 16:00 hod. Zájemci si mohou zakoupit sladké i slané pečivo, 
bagety, sušenky, oplatky.  K dispozici je dále široký sortiment minerálních vod a nabídku 
doplňovaly oblíbené párky v rohlíku, jejich denní nabídka téměř vždy nepostačovala poptávce. 
Služby bufetu doplňuje automat na kávu a ve druhé školní budově automat na drobné oplatky 
a bagety. Z důvodu uzavření škol byl bufet otevřen od září do začátku října a dále od května 
do června. 

Již několik let slouží bufet u haly, který je k dispozici hlavně uživatelům haly v odpoledních 
hodinách a o víkendech. Do sortimentu patří trvanlivé sladké a slané pečivo, minerální vody, 
káva, čaj a nealkoholické pivo. 

PRONÁJMY UČEBEN, ORGANIZOVÁNÍ KURZŮ 

Mezi krátkodobé akce patřily pronájmy pro akce a školení: 

- Pronájem výukové učebny pro školení poradenské činnosti Bilanční diagnostika firmě 
ERUDICO s. r.o.    

Pro žáky základních škol jsme realizovali přípravný kurz matematiky a českého jazyka pro 
úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Přípravný kurz probíhal formou on-line výuky.  

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S NAFUKOVACÍ HALOU 

Důležitým zdrojem příjmu je pronájem víceúčelového hřiště s nafukovací halou. Hala je pro 
povinnou tělesnou výchovu obsazena od 8:00 do cca 15 hod. a pak na tyto hodiny navazují 
pronájmy většinou až do 22:00 h. Mezi stálé nájemce patří Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje, žákovská a dorostenecká družstva, především Handball klubu VŠ Slavie a  HC 
Plzeň.  Stálé útočiště má v hale tým Atrofované ruce z. s.  

Ostatní hodiny jsou využívány neformálními uskupeními zájemců včetně různých především 
firemních týmů, kteří halu využívají pro tenis, florbal, kopanou a volejbal. Nově pak dokonce 
i baseball mladších žáků - Spolek PRO Baseball.  

Zázemí pro nájemce je tvořeno šatnami ve školní budově, která je v těsné blízkosti. V zimních 
měsících je hala nepravidelně využívána i v sobotu a v neděli jednotlivými nájemci nebo jsou 
zde pořádány akce turnajového typu. 

KOPÍROVACÍ PRÁCE 

Žáci mají možnost pořizovat kopie a tisknout za úplatu na multifunkčním zařízení, které je 
umístěno v jídelně školy a na domově mládeže. 

Hana Herianová 
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13.3 Přehled hospodaření organizace  
 

PŘÍJMY A VÝDAJE K  31.  12.  2020(V KČ) 

a) příjmy 

celkové příjmy          49 116 181 

poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo zákonných zástupců               897 906 

příjmy z hospodářské činnosti               608 785 

ostatní příjmy         47 609 490 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem           7 735 578 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:         42 352 389 

náklady na platy pracovníků organizace         26 927 271 

ostatní osobní náklady              802 442       

zákonné odvody zdravotní a sociální pojištění           9 076 125 

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky              125 532 

stipendia                            0 

ostatní provozní náklady        13 156 597    

 

PENĚŽNÍ FONDY 

ORGANIZACE  
Číslo 
účtu 

Stav 
k 1. 1. 2020 

Tvorba 2020 

Čerpání 
Stav 
k 31.12. 2020 Příděl ze 

zlepšeného 
HV 

Jiné zdroje 

1 2 3 4 5 

Fond odměn 411     356 585,94   12 187,06                  0,00                   0,00    368 773,00 

FKSP 412     569 708,37             0,00      537 344,42       416 341,00    690 711,79 

Rezervní fond 
413 
414 

    506 825,56 
 1 919 945,48 

 
            0 , 0 0 
           0 , 0 0              

     4 8  7 5 1 , 8 2        
3 8 6  1 0 3 , 0 6 

                 0 , 0 0   
  1 462 484,52 

   555 577,38 
   843 564,02 

Investiční fond 416  1 733 978,61             0,00    6 849 128,23   7 735 578,42    847 528,42 

CELKEM 
 
 5 087 043,96 
 

  12 187,06    7 821 327,53   9 614 403,94 3 306 154,61 
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14 Projekty realizované školou financované z jiných zdrojů 

 

 NÁZEV PROGRAMU,  PROJEKTU  VYHLAŠOVATEL  
F INANČNÍ 

DOTACE  

1. Prevence kriminality, Bezpečný kraj  KÚ PK        20 000,00 

2. 
Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci 
v roce 2020 

KÚ PK        15 000,00 

3. Systémová podpora ICT zřizovaných organizací KÚ PK        60 000,00 

4. Excelence základních a středních škol  MŠMT        29 750,00 

5. Projekt OP VVV “POV PK” MŠMT      700 629,10 

6. Projekt „Podpora digitálních kompetencí“ MŠMT      355 655,30 

 
 
 
Zpracovala Jana Rýdlová 
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15 Ze školní kroniky…..  

 

První den na D 
 
V neděli 1. 9. 2019 jsme na 
našem DM přivítali nové tváře. 
Po ubytování jsme šli společně 
na vycházku městem. Počasí 
bylo krásné, a tak jsme obešli 
všechna strategická místa jejich 
cesty do školy. 

 
 

 

Zahájení školního roku 
 

Prázdniny pomalu chýlí ke konci a nás čeká zahájit 
nový školní rok. Učitelé, vychovatelky i všichni 
nepedagogičtí pracovníci chystají poslední přípravy 
před nástupem žáků do školy nebo na domov 
mládeže. 

Těšíme se na stávající žáky, nové prváky i jejich rodiče. 

Doufáme, že po hektickém jaře plném epidemie a s ní 
souvisejících mimořádných opatření, se nám podaří školní rok nastartovat. 

Tentokrát všem přejeme do nového školního roku nejen vykročit tou správnou nohou ale spoustu 
studijních úspěchů, ale hlavně hodně zdraví a pevné nervy... 

 

Seznamovací pobyt žáků 1. ročníků 

Tak jako vždy, jsme se vydali na začátku školního roku na 
seznamovací pobyt prvních ročníků. Letos jsme program 
přizpůsobili nejen složité epidemiologické situaci, ale i 
jinému místu pobytu. Naším domovem se pro seznamovací 
pobyt stal Penzion U Jandů v Úborsku. 

A co jsme tam podnikali? Samozřejmě hráli seznamovací a 
teambuildingové hry, učili se poskytovat první pomoc, 
zamýšleli se nad svým vnímáním světa, tvořili si základy 
školního portfolia… Prostě od rána do večera jsme měli co 
dělat, pobavili jsme se a užili si skvělé jídlo.  
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Hurá, máme novou střechu a nové podkroví...  

 

Červenec, srpen, září... Tak dlouho stálo kolem naší školy lešení. 
Nyní již máme školu opět v plném provozu... 

Konečně už neuslyšíme: "Ve druhém patře je strašná zima... Na 
půdě běhá kuna..." A podobné hlášky.... Máme přece novou 
střechu, nové podkroví, kompletní zateplení... 

Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se nemohli učit v 
učebnách v podkroví, ale museli řešit výuku alternativně, za 
pochopení... 

 

 

Dny vědy a techniky 2020 

V pátek 11. září se žáci naší školy zúčastnili Dnů vědy a 
techniky. 

Letošní ročník byl jiný. Všude zvýšená bezpečností a 
hygienická opatření. Dodržovali jsme rozestupy. Na náměstí 
byl prostor vyčleněný prezentacím ohraničení a organizátoři 
vpouštěli pouze omezený počet. 

Vycházkou jsme se vydali směrem do centra Plzně, kde jsme 
si prohlédli jednotlivé expozice. Propojili jsme tak pohyb se 
vzděláním.  

 

Hrad Švihov 

Dne 22. září se naši žáci DM v rámci 
projektu Šablony 2. – poznáváme krásy 
plzeňského kraje, zúčastnili výletu na 
hrad Švihov, který se nachází nedaleko 
Klatov v krásné přírodě předhůří 
Šumavy. 

Prohlídka hradu byla fascinující, 
především díky odbornému výkladu 
našeho průvodce. Během návštěvy jsme 
měli možnost kromě hradu také 
navštívit Tylův mlýn a okolí špitálního 
kostelíka. 

Počasí nám taktéž přálo, považujeme 
výlet za velice zdařilý. 
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Exkurze do elektrárny Tušimice 

Díky projektu Šablony pro SŠ se žáci naší školy 
mohli podívat do elektrárny v Tušimicích. 

24. 9. 2020 vyrazilo 41 žáků 3. a 4. ročníků s 
pedagogickým dohledem na dlouho 
plánovanou exkurzi do elektrárny Tušimice, 
spojenou s prohlídkou nedalekého 
historického města Kadaň. Exkurze proběhla 
na vysoké profesionální úrovni ze strany 
organizace a náplně programu firmy ČEZ v 
Tušimicích. 

My, žáci, jsme reprezentovali sebe i školu 
rovněž jaksepatří na vysoké úrovni. Prostě - 
spokojenost na všech frontách. 

 

Návštěva představení R.U.R 

V úterý 29. září se vydali žáci z Domova 
mládeže na představení jednoho z 
nejznámějších děl Karla Čapka – R.U.R. – do 
Divadla J. K. Tyla na Novou scénu. Zpracování 
divadelní hry bylo pojato moderním 
způsobem. 

Představení žáky nadchlo a po skončení se 
ještě vyfotili u divadelních rekvizit. 

 

 

 

 

 

Beseda 

 
Dne 29. 9. měli žáci čtvrtého ročníku oboru Logistika a budoucí maturanti možnost besedovat s 
odborníkem z praxe – a zároveň naší absolventkou. 
Tentokrát bylo setkání zaměřeno více na ostatní služby a produkty, se kterými se během své praxe 
setkali naši žáci jen velmi okrajově, a které kromě pošty poskytují i další instituce na našem trhu, které 
patří k významným zaměstnavatelům v našem kraji. 
Naše absolventka informovala maturanty o své kariérní cestě, která ji nakonec přivedla zpátky do naší 
školy. 
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Zavolíme 2020 – diskuse s kandidáty 

Dne 30. září 2020 jsme měli možnost 
zúčastnit se debaty s kandidáty do 
Zastupitelstva Plzeňského kraje. Akce 
Zavolíme, byla pořádána krajským 
studentským parlamentem a 
podpořena Klubem občanského 
vzdělávání a demokratického myšlení. 
Účast byla bohužel omezena situací, ale 
i na dálku přes živé vysílání nám byla 
nabídnuta zajímavá diskuse. 

Hlavním tématem této diskuse bylo 
docela žhavé téma, které se obecně 
týká koronavirová krize.  

 

Tato diskuse u některých žáků nastartovala povědomí o politickém životě v naší zemi a tomu si mnozí 
uvědomili, že bychom se všichni měli více zajímat o dění kolem sebe. Bylo to velice přínosné a rozhodně 
zajímavé.  
 
 

Ach nééé, zase ta nešťastná korona… 
A jde se na distanční výuku… 

Se zahájením školního roku začaly v České 
republice opět stoupat stavy lidí nakažených 
koronavirem. I my jsme během září zažili 
karanténu celé třídy a i jednotlivců mezi žáky. 
Bohužel nepříznivý vliv všech okolností nás od 
7. října zahnal opět na distanční výuku. 

V letošním roce jsme využili loňských 
zkušeností. Jako první jsme na jaře zahájili 
hned od 12. března distanční výuku on-line a 
off-line. Pilovali jsme, co jsme mohli. Naučili 
jsme se, co jsme v životě neuměli. Možná nás 
pár kotrmelců potkalo, ale řekli jsme si, co nás 
nezabije, nás posílí... A vyplatilo se nám to... 
Jsme v toma zase, učíme se přes MS-Teams. 
Jak dlouho, netušíme... Jediné, co už z loňska víme a co jsme pochopili, že učit se a pracovat z domova 
není žádný med. 

Všem přejeme znovu hlavně zdraví a pevné nervy. Žáky i rodiče žádáme o spolupráci a o pochopení. 
Vynasnažíme se, abychom distanční výuku společně zvládli. 
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Soutěž robotiky žáků INFIS ve spolupráci se žáky 11. ZŠ v Plzni 

V září a říjnu 2020 proběhla 
příprava žáků INFIS a 11. základní 
školy v Plzni na robotickou soutěž. 

Organizace robotické soutěže byla 
v letošním roce velmi náročná, 
protože s blížícím se termínem 
soutěže sílila vlna koronavirové 
pandemie. Tolik úsilí žáků a učitelů 
a soutěž nebude? 

Alespoň částečně jsme se soutěže 
mohli zúčastnit. Žáci INFIS se 
zúčastnili části pro SŠ, a to v 
Techmanii ve čtvrtek 8. října. 

Část pro ZŠ měla proběhnout u nás 
na INFISu ve čtvrtek 15. října. To se už bohužel nepodařilo, protože od středy 12. října byly uzavřeny i 
základní školy. Bylo to samozřejmě líto nám i žákům základní školy, ale i tak příprava na soutěž byla pro 
všechny nejen zábava, ale naučili jsme spoustu nových věcí. 

 

Soutěž Hackathon  

Ve dnech 16. a 17. října proběhla 
on-line akce Hackathon otevřených 
dat Plzeňského kraje, ve kterém se 
podařilo týmu reprezentující naši 
školu obsadit páté místo a 
dosáhnout na ocenění. Školu vzorně 
reprezentovali: Jan Tůma, Dominik 
Plecitý, Filip Hrubant (všichni 3.E). 
Tým měl 24 hodin na zpracování 
velkého souboru dat a vizualizace, 
kde vybranou oblastí dat byla 
dobově tematická mapa o rozšíření 
nemoci covid-19 a dostupnost 
nemocničního vybavení v celé ČR se zaměřením na Plzeňský kraj, kde tým zobrazil i samostatné okresy. 
Mapa je veřejně dostupná on-line na tomto odkazu. 

K akci dodává za členy týmu Dominik Plecitý: „Z našeho pohledu se Hackathon vyvedl ještě lépe, než 
jsme čekali. Byla to zajímavá zkušenost zažít takovou akci online. Do příštích let bychom se chtěli dostat 
minimálně na třetí místo. Stálo by za zmínku, že v akcích podobné této lze využít znalostí z datové 
analytiky.“ 

Akce proběhla v pozitivním duchu a mezitím, co týmy žáků pilně pracovaly, pro pedagogický dozor byly 
zajištěny semináře, ve kterých byla řada užitečných informací o tom, jak poznatky z této soutěže a on-
line data zakomponovat do výuky. 

Již nyní se těšíme na další ročník, který, doufáme, proběhne již opět prezenční formou.  
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiZDU1NDM5ZTgtY2QyOS00MWNjLWFmZWUtYjM0YzAzMWFkMjE5IiwidCI6ImVjYzkwZjRhLTdhM2QtNDAwOS05ZGVlLThiZDk5NzA4NjJiOCIsImMiOjl9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHizxLA6qLiXQLUuEn1t0cbjsrdmQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiZDU1NDM5ZTgtY2QyOS00MWNjLWFmZWUtYjM0YzAzMWFkMjE5IiwidCI6ImVjYzkwZjRhLTdhM2QtNDAwOS05ZGVlLThiZDk5NzA4NjJiOCIsImMiOjl9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHizxLA6qLiXQLUuEn1t0cbjsrdmQ
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Projektový den a setkání s odborníkem StartUp  

Třídy 1F a 3E se ve dnech 9. a 10. listopadu 2020 zúčastnily projektového dne zaměřeného na 
objevování potenciálu umělé inteligence mezi mladými lidmi. 

Projektový den byl zorganizován ve spolupráci se SIT Portem v Plzni a organizací nvias. 

V rámci on-line projektových dnů žáci plnili různé úkoly, seznamovali se s moderními technologiemi a 
setkali se s odborníky z praxe. Velké poděkování 
patří organizátorům projektových dnů. Naši žáci 
se naučili spoustu nového a s projektovými dny 
pod vedením p. Könika ze SIT Portu a nviasu byli 
spokojeni. 

Ještě jednou děkujeme! 

 

 

 

Den otevřených dveří jinak…Letos on-line… 

Říjen je každoročně měsícem, kdy se připravujeme intenzivně na dny otevřených dveří. Letošní 
koronavirová pandemie nám nadělila řadu nepředvídatelných aktivit, které bychom si před rokem 
sotva dovedli představit. Den otevřených dveří on-line? Loni - nenapadlo by nikoho. Letos - skutečnost. 

Ve středu 4. listopadu jsme od 15:00 h rozjeli naši premiéru - on-line den otevřených dveří. Na rozdíl 
od ostatních let ve škole nepanovala panika, na chodbách byl klid. Za to v kancelářích sílily s blížící se 
15:00 h napětí a obavy, aby vše klaplo. A k naší radosti, klaplo... :-) 

Již před 15:00 h se začali hlásit uchazeči a zájemci o naši školu. Přivítali jsme je a po krátkém začátku 
jim spustili na Youtube premiéru našich dvou 
nových videí o škole. Potom následovaly 
dotazy, na které odpovídali pracovníci školy. 

Byli jsme moc rádi, když jsme Den otevřených 
dveří ukončili - jednak proto, že z nás spadla 
naše nervozita, ale hlavně proto, že se vydařil 
a ohlasy na jeho přípravu i průběh byly dobré. 

Teď si můžeme zatím hodit pětikorunou, jestli 
našim novým uchazečům otevřeme dveře 
skutečné, nebo zase virtuální... :-) 

 

Již potřetí se zapojíme do krajské soutěže Kraje pro bezpečný internet 

Již se stalo tradicí, že Plzeňský kraj pro své občany připravuje e-learningový kurz zaměřený na práci na 
počítačích, nástrahách internetu a kybernetické bezpečnosti. Současně s e-learningem je též 
každoročně vyhlášena soutěž. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.sitport.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGMMdoez8l_BTEyNWZlLOAdHcI4AQ


66 
 
 
 
 

V loňském školním roce se soutěže zúčastnili všichni žáci a učitelé naší školy. Do letošního kola se zapojí 
všichni žáci a domov mládeže. 

 

 

Bobřík informatiky 

Hola, hola, Bobřík informatika zase volá!!! 

V letošním roce do soutěže Bobřík informatiky zapojíme žáky 2., 3. a 4. ročníků oboru Informační 
technologie, a to ve dnech 18., 19. a 20. listopadu 2020. 

 

Účetní a ekonomický software Ekonom pro naše žáky v rámci distanční výuky 

Na základě dlouholeté spolupráce s firmou 
Elisoft, s.r.o., se nám podařilo získat pro žáky 
naší školy studentské licence pro účetní a 
ekonomický software Ekonom pro efektivní 
domácí přípravu žáků.  

Žáci mohou na základě této licence využívat 
software pro nácvik účetních a ekonomických 
dovedností nejen ve školním, ale nyní i v 
domácím prostředí. Žáci, kteří ve výuce systém 

používají, obdrželi aktivační klíče a mohou jej využívat po dobu studia na naší škole, nejpozději do 31. 
12. 2021. Za spolupráci a podporu firmě Elisoft, s.r.o., moc děkujeme a vážíme si jí. 

 

Posviť si na budoucnost 2020 

13. listopadu proběhla tradiční akce - Posviť si na budoucnost. Akce sice tradiční, ale netradičně v on-
line prostředí. 

Na schůzku s naší školou se postupně přihlásily desítky žáků, kteří měli mnoho dotazů. Mezi nejčastější 
patřily dotazy na praxe ve firmách, na obsah studia oboru IT nebo na přijímací zkoušky a maturity. 
Mnoho žáků také zajímalo uplatnění po škole. 

Doufáme, že jsme všem jejich dotazy zodpověděli a jsme rádi, že se 
nám dostalo i pochvaly od přihlášených rodičů. Cituji: „Jste skvělí." 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Felisoft.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAoGJvsAoUvBre-ygRcCsC-Y8sSA
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Závěrečné ročníky se začínají učit prezenčně… 

Středou 25. listopadu se pro část našich žáků po téměř dvou měsících opět otevírají dveře školy. Žáci 
závěrečných ročníků zahajují prezenční výuku. 

Během školního dne samozřejmě 
musíme dodržovat zvýšená 
bezpečností a hygienická opatření. 
Pravidelné mytí rukou nebo 
dezinfekce rukou, celý den v 
rouškách, upravený rozvrh, kdy 
není možné míchat dětí různých 
tříd spolu, tělocvik bez cvičení, atd. 

Současně se vrátí žáci učebních 
oborů na pracoviště, kde probíhá 
odborný výcvik. Ostatní žáci budou 
mít i nadále distanční výuku. 

Sice se na žáky i prezenční výuku 
těšíme, ale již nyní se objevují první organizační problémy. Ale my to zvládneme.... 

 

Testování učitelů INFISu na COVID-19 

Asi polovina pedagogického sboru využila v úterý 8/12 možnosti otestovat se na nový koronavirus. 

V 12:45 h přijela pojízdní testovací stanice, do školy vešli pracovníci v ochranných oděvech a provedli 
odebrání vzorků. Vyučující poté čekali na výsledky. Možná panovala mezi nimi nervozita, nicméně 
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výsledek byl pro nás pozitivní. Všichni byli negativní. Testování proběhlo v rámci celoplošného 
testování učitelů v ČR. 

 

Velká předvánoční soutěž 

Velká předvánoční soutěž zaměřená na kyberšikanu, bezpečný 
internet a všeobecný přehled. 

V předvánočním týdnu se na INFISU soutěžilo. Žáci si mohli 
vyzkoušet, jak jsou na tom se znalostmi v oblasti internetu a 
také, jaký mají všeobecný přehled. Otázky se týkaly 
problematiky kyberšikany, jejích právních důsledků, 
bezpečného chování na sociálních sítích. Druhá část testu byla 
věnována všeobecnému rozhledu, žáci zodpovídali na otázky z 
dějepisu, zeměpisu, společenských věd, ekonomie a biologie. 
Soutěž probíhala on-line přes aplikaci Quizizz. 

Krajský úřad Plzeňského kraje se rozhodl podpořit nejlepší soutěžící velmi pěknými cenami, 
nejúspěšnější řešitelé obdrželi za svůj výkon poukázku na nákup zboží v hodnotě 1000 Kč. 

Nejlepšími v řešení zapeklitých otázek byli Sára Bobkova a Kristýna Galková ze 3.A a Jiří Podlipský z 
1.M. Všem výhercům blahopřejeme. 

Ježíšek na INFISu naděloval… 

Těsně před Vánoci se žáci prvních ročníků a části druhých ročníků 
dočkali nových skříněk v šatnách. 

Staré skříňky si vyklidili, vystěhovali a připravili je k likvidaci. 
Sloužily nám bez mála 20 let a zasloužily si výměnu. 

Doufáme, že se k nim budou naši žáci chovat jako k vlastním. 

 

 

Náboj 2020 

V pátek 11. prosince 2020 se náš pětičlenný tým 
zúčastnil mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ 
2020. Jarní kolo, které se mělo konat prezenčně v 
březnu v Praze, se bohužel, neuskutečnilo. 
Organizátoři soutěže se rozhodli pro podzimní 
náhradu on-line formou. 

V seniorské kategorii za nás bojovali Michal Klečka 
(4. E), Daniel Palacký, Jiří Řežáb, Dominik Vladař a 
David Zábranský (všichni 4. F). 

On-line premiéra soutěže byla sice poznamenána 
jistými technickými problémy, se kterými se soutěžící 

museli vypořádat. Naši zkušení borci nastoupili již potřetí a získali cenných 14 bodů. To vůbec není 
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špatný výsledek, v seznamu soutěžních týmů totiž převažovaly týmy gymnaziální. V rámci České 
republiky se naši žáci sice umístili na 79. místě, ale v Plzni byli druzí. V mezinárodním řebříčku pak 
obsadili 303. příčku. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Pro příští ročník budeme muset připravit nové týmy, tihle 
kluci už maturují. 

 

Projektový den ,,E-portfolio" 

Poslední školní den roku 2020 jsme pro první ročníky zorganizovali projektový den. Šlo o další práci na 
portfoliu. Žáci prvních ročníků se s portfoliem setkali poprvé na seznamovacím pobytu v září, kde si 
vytvořili „papírové“ podklady a odpověděli si mimo jiné na otázky: Kde se vidím za 4 roky? A jak toho 
chci dosáhnout? Seznámili se také např. s pojmem kompetence. 18. 12. pak znovu dostali své papírové 
podklady a byli vyzváni k jejich aktualizaci. Žáci si tak mohli znovu pročíst, jak viděli své kompetence na 
začátku školního roku a přehodnotit, zda a kam se případně posunuli. Dále si doplnili do svého portfolia 
všechny akce, kterých se účastnili ať už prezenčně nebo on-line. Dále posunuli své digitální 
kompetence, protože si své papírové materiály museli naskenovat a poté převést do předem 
připravené elektronické podoby. Pro tvorbu e-portfolia jsme zvolili složky a soubory na OneDrive, kde 
budou portfolia žáků na základě sdílení dostupná z prostředí MS Teams. Portfolia budou mimochodem 
sloužit jako hodnocená ročníková práce. 

Doufáme, že se nám v průběhu ledna podaří uspořádat navazující projektové dny i pro druhé a třetí 
ročníky. 

Úspěchy v krajském kole kybersoutěže (kybersoutez.cz) 

 
Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři 
pořádají ve školním roce 2020/2021 pátý ročník české 
celorepublikové soutěže v kybernetické bezpečnosti pro mladé 
lidi ve věku 9 až 25 let. 

První „osvětové“ kolo v Plzeňském kraji vyhrál Oleg Petruny ze 
4.E. Na stupních vítězů stanul také ještě Miroslav Smrčka ze 4.F, a to na bronzové pozici. Spolu s nimi 
se do druhého celostátního kola probojovalo ještě 19 dalších žáků naší školy. 

Gratulujeme a všem držíme palce v druhém, aktuálně probíhajícím kole. 

 

3. místo v turnaji mezi školami Al Discovery 

 
Ve středu 27. ledna 2021 pět kluků naší školy tvořilo tým a zúčastnili se turnaje mezi školami AI 
Discovery, který pořádala agentura nvias. S nviasem máme již letitou spolupráci, pro žáky naší školy 
připravila v minulosti několik projektových dnů a aktivit. 

Jednotlivé týmy soutěžily ve vývoji technologí umělé inteligence. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fkybersoutez.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHF0oOtuUGUe2p4ajQ9j7uaLn_4KA
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Žáci pracovali 4 hodiny a během aktivit musí 
pochopit problém zákazníka a na základě 
techniky procesu Design thinking musí 
navrhnout, naprogramovat a prezentovat svůj 
prototyp řešení skutečného problému. Design 
thinking proces využívají firmy po celém světě a 
jedná se o způsob vývoje. Tím žáci mají možnost 
poznat opravdový proces, který využívají přední 
špičky na trhu. 

Jaké téma řešili naši žáci? "Chabot pro ulehčení 
řešení zákaznického servisu". Toto téma jim 
připravila firma AIMTEC. 

Naši žáci obsadili pěkné 3. místo, za což jim 
blahopřejeme.  

 

 

 

 

 

On-line projektový den „E-portfolio" 

Jelikož jsme se zatím nedočkali prezenční formy výuky, tak jsme se rozhodli, že další projektový den na 
téma portfolio žáka, uspořádáme formou on-line workshopu. 

Tento workshop proběhl ve čtvrtek 25. 2. 2021 a účastnili se 
ho žáci třetích ročníků. Tito žáci měli již zkušenost z prvních 
ročníků, kdy pracovali na „papírové“ verzi svého portfolia. 
Během tohoto projektového dne si založili elektronickou verzi. 
V jednotlivých blocích se pak pokoušeli svá e-portfolia 
naplňovat informacemi o sobě. Na svých e-portfoliích teď 
budou nadále průběžně pracovat a doplňovat nové a aktuální 
informace. 

Olympiáda v Ruském jazyce 

Po školním kole olympiády, které se konalo v únoru on-line, byl jen jeden vítěz - Oliver Boháč ze třídy 
2.E. Oliver vyhrál i v minulém roce, ale soutěž již dále nepokračovala z důvodu covidu. 

V letošním roce – opět jako vítěz, postoupil do krajského kola. Krajské kolo se konalo 29. března on-
line. Soutěžilo se formou rozhovoru. Otázky pokládala tříčlenná porota. Oliver vyhrál a postupuje do 
ústředního kola, které se bude konat 21. dubna v Praze. 

Gratulujeme a děkujeme za náročnou reprezentaci naší školy. 
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Další úspěch našich ruštinářů 

Dne 10. dubna 2021 se uskutečnily dvě akce, které 
pomáhají rozvíjet zájem o ruský jazyk: Totální diktát a 
Test TruD - vzdělávací projekt související se znalostí 
reality ruské kultury nebo historie. V České republice se 
konaly on-line. 

Za naši školu se akce zúčastnila Anastasija Hanuščak. 
Obě akce úspěšně zakončila a získala certifikát. 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda v AJ 

Po vydařeném školním únorovém kole soutěže v konverzaci v 
AJ, kde se nejlépe prezentoval Patrik Sýkora ze 3.F, se 26. 4. 
2021 konala online krajská soutěž. V té se Patrik umístil po 
vyrovnaných výkonech všech zúčastněných na 4. místě. 

Je velmi skromný student, ale jeho znalosti odpovídají jazykové 
znalosti úrovně C1, na kterou dosáhnout znamená mít již 
opravdu jazykové znalosti, schopnosti a dovednosti na vysoké 
úrovni. Blahopřejeme! 

 

Workshop AI 

Další třída z naší školy se zúčastnila workshopu „Objevte potenciál umělé inteligence“. 
Tentokrát se s umělou inteligencí poprala třída 3. F. Během workshopu se žáci seznámili s 
mnoha aplikacemi a programy. Celý workshop je koncipován jako investiční soutěž, kdy 
všechny týmy svými investicemi oceňují nápady soupeřících týmu. 

Jak vidíte na závěrečném grafu, vedly si všechny týmy po celou dobu velmi vyrovnaně. 
Nakonec ovšem zvítězil nápad a prezentace fialového týmu. 

https://portal.infis.cz/kronika/%C5%A1koln%C3%AD-rok-20202021#h.flvjoqfo1wdn
https://portal.infis.cz/kronika/%C5%A1koln%C3%AD-rok-20202021#h.flvjoqfo1wdn
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Náboj 2021 

V pátek 23. dubna 2021 se náš tým zúčastnil mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ 2021. Také 
tento ročník probíhal on-line. 

Protože osvědčení borci z předchozích let už nám maturují, bylo nutné kádr omladit. Sestavit 
pětičlenný tým nebylo vůbec jednoduché. Žáci se vlastně viděli jen pár týdnů na začátku školního roku, 
takže se navzájem ani nestačili poznat. Museli spolu komunikovat virtuálně. Tentokrát soutěžili v 
juniorské kategorii žáci z 1. F Michal Jonáš, Lukáš Kůs, Filip Kerber, Tomáš Janda a Viktor Berec. 

Jako nováčci si nevedli špatně a získali cenných 7 bodů a v 
republikovém srovnání obsadili 162. místo. V příštím ročníku 
by si to rádi zopakovali. Uvítali by určitě prezenční formu 
soutěže. Tam mají účastníci stejné podmínky. On-line forma je 
přece jen do určité míry závislá na technických možnostech 
účastníků. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
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Životopis v NJ 

Pro zájemce z řad žáků jsme 10. 5. uspořádali on-line workshop s Agentur für Arbeit ve Weidenu. 

Témat bylo mnoho např.: co vše patří do 
podkladů, když se ucházíme o práci či praxi, co by 
měl obsahovat životopis v Německu, co jsou to 
reference a proč jsou důležité apod. V praktické 
části si pak žáci sami zpracovali jednoduchou verzi 
životopisu v německém jazyce. Tu si samozřejmě 
uloží do svých portfolií a v budoucnu můžou ještě 
doplňovat. 

 

 

Druhý workshop v NJ “Pracovní pohovor“ 

Německý workshop byl rozdělen do dvou dnů. Tématem druhého dne byla příprava a průběh 
pracovního pohovoru. Nejdříve proběhla diskuze na téma: Jak se chovat při pracovním pohovoru. Poté 
už následovala praktická část – simulovaný pohovor na vybrané pozice pro naše obory. 

Pohovory probíhaly v NJ a byly zaměřeny na sebeprezentaci účastníků. Nakonec dnešního dne se s 
námi spojil náš absolvent Vašek Burděj, který aktuálně studuje VŠ ve Weidenu. Vašek popovídal o svých 
praxích a stáži v Německu a o aktuálním studiu. 

 

1M na poštách 

Vzhledem k pandemické situaci jsme se tento rok na žádnou 
exkurzi nedostali. A tak jsme se v závěru školního roku 
2020/2021 vypravili obhlídnout pobočky České pošty. 
Potřebovali jsme nabyté znalosti spojit s realitou. 

První zastávka byla na pobočce Plzeň 20 na Borech. Je to jedna 
z nově zrekonstruovaných poboček s moderním vzhledem a 
vybavením. Má již i vyvolávací systém. Před poštou jsme si 
prohlédli poštovní schránku a její náležitosti a při čekání na 
tramvaj jsme žáky zaskočily kvízovou otázkou, kdo a kdy 
schránku vybírá….. žáci nás naštěstí mile překvapili správnou 
odpovědí. Přesunuli jsme se na Hlavní poštu Plzeň 1 v Solní ulici, 
kde jsme si prohlédli veškeré přepážky, provoz, specializované 
pracoviště Poštovní spořitelny. Nahlédli jsme do problematiky 
ověřování podpisů, výpisů z různých rejstříků a SIPA. Popovídali 
jsme o přepravě peněz nebo zabezpečení pošty v případě 
přepadení. Ještě jsme „cvakli“ fotku a exkurze tím byla úspěšně 
ukončena. 

 

https://portal.infis.cz/kronika/%C5%A1koln%C3%AD-rok-20202021#h.ryre1vsqyhnv
https://portal.infis.cz/kronika/%C5%A1koln%C3%AD-rok-20202021#h.ryre1vsqyhnv
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Konec školního roku 

 

28. červen 2021 

Vybraní žáci se zúčastnili zakončení jarního a letního období činnosti Krajského centra kybernetické 
bezpečnosti (KyberChod). Kromě doprovodných aktivit také proběhlo vyhlášení vítězů průběžné 
soutěže a turnaje. 
Projektový den “Zdravotní pojišťovny a prevence kouření” proběhl pro třídy 1E a 1F. Žáci si oživili rizika 
spojená s kouřením, byla jim představena problematika daňového zatížení cigaret, seznámili se se 
zdravotními pojišťovnami na našem trhu a jejich programy pro dospívající. Svou kreativitu a dovednosti 
v IT mohli zúročit při tvorbě návrhu plakátu proti kouření. 
 
Třída 1A se věnovala úklidu a řádné “prohlídce” Borského parku, třída 2A si udělala “volný rozlučkový 
den se školou” také v Borském parku. Chlapci se věnovali převážně sportovním aktivitám. Dívky zvolily 
odpočinek formou pikniku s pohoštěním. I třída 3A se rozhodla strávit dopoledne procházkou po 
Borském parku. Součástí procházky byla i návštěva blízkých gastronomických zařízení. 
 
Žáci 2E si splnili úkol pokořit 10 000 kroků, trasa vedla od Borského parku podél řeky až do samotného 
centra, kde se mohli náležitě odměnit za ušlé kilometry něčím k snědku a dobrou kávou. 
 
2F vyrazila do Škodalandu, někteří žáci strávili čas aktivně, jiní pak jen v klidu relaxovali. 
Žáci 2M pomohli s přesazováním květin, o které se obětavě stará paní Kupková. 
Sportovně založená třída 3.E se prošla v okolí školy, do nohou dostali krásných 15 km. 
 
29. červen 2021 
Pro žáky 2E a 2F proběhl 29. 6. projektový den “Transplantace, prevence úrazů a první pomoc”. S náplní 
práce patologa, významem transplantačních programů a fungováním transplantací seznámil žáky Prof. 
MUDr. Ondřej Hes PhD. Žáci si otestovali své znalosti první pomoci teoreticky i prakticky a svou 
tvořivost prokázali přípravou plakátů s tematikou prevence úrazů. 
 
Žáci 1A vyrazili do lesa a na obhlídku Boleveckých rybníků. Tam se také vydali žáci 2M, někteří 
(mimoplzeňští, a dokonce i plzeňští) tu byli poprvé a získali inspiraci na prázdninové vycházky. 
 
Třídy 1.E a 1F se rozhodly strávit úterní dopoledne sportováním v areálu Škodalandu. 
Chlapci se zapojili do většiny nabízených sportovních aktivit. (trampolína, posilovací stroje, hřiště na 
petangue, ovál na in-line brusle a minigolf). Všem se tam moc líbilo. 
 
Žáci 1M se vydali udělat dobrý skutek a dovezli do psího útulku na Valše potřebné zásoby rýže a piškotů. 
Odměnou pro všechny byla zajímavá exkurze. 
 
Třída 3A a 3F vyrazila k Radbuze s plánem menšího pikniku a klidného ukončení náročného školního 
roku. 
 
Naši sportovci - žáci 3E si namazali namožené svaly a zdolali po pondělním zahřívacím kole dalších 30 
km. 
 
Návštěvou ZOO Plzeň zakončila třída 2A školní rok. Nejprve žáci zamířili do nově zrekonstruovaných 
Asijských zahrad a následně navštívili i ostatní expozice. Počasí přálo a atmosféra byla velice příjemná, 
lepší zakončení náročného covidového školního roku si nemohli přát. 
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Výroční zpráva byla předložena školské radě a schválena dne 18. 10. 2021. 


