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Rada školy zřízena není. Rodiče jsou o možnosti zřízení rady školy,
resp. iniciování zřízení rady školy informováni vždy při zahájení školního roku
a v průběhu roku při rodičovských schůzkách.
Od školního roku 2002 – 2003 je při SOŠT a SOU Louny zřízen Sněm
rodičů. Registrace byla provedena 27. 9. 2002 pod čj. VS/1-1/51284/02-R,
IČO 26603136.
Tento Sněm rodičů se řídí stanovami a hlavními cíli je prosazování zájmů
rodičů a studentů školy, komunikace mezi vedením školy, rodiči, pedagogy,
případně pomoc škole v její výchovně vzdělávací činnosti.
Při SOŠT a SOU Louny funguje Nadační fond.
Den zápisu 6. dubna 1999, IČO 25400673 a plný název zní :
Nadační fond Střední odborné školy technické a Středního odborného učiliště
v Lounech . Sídlo je v budově školy, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny.

Zhodnocení současného stavu školy
SOŠT a SOU Louny připravuje žáky většinou z regionu Louny, Most,
mikroregionu Žatec a spádových obcí těchto měst.
Cílem školy je poskytnout absolventům školy střední stupeň vzdělání
zakončený maturitní zkouškou (u 4letých studijních oborů), resp. zakončený
závěrečnou zkouškou (u 3letých učebních oborů). U absolventů 4letých
studijních oborů, kteří se hlásí ke studiu na VŠ, je cílem školy připravit studenty
tak, aby uspěli u přijímací zkoušky a měli dostatečnou úroveň znalostí pro další
úspěšné studium na VŠ. Ve školním roce 2002 – 2003 podalo přihlášku na VŠ
27 absolventů, přijato bylo 23 absolventů.
Základní prioritou školy je příprava absolventů ve 3letých učebních a 4letých
studijních oborech v návaznosti na potřeby regionu. Využívána je úzká
spolupráce s Úřadem práce v Lounech, Okresní hospodářskou komorou
v Lounech a přímé kontakty se zaměstnavateli působícími v regionu.
Z nadregionální spolupráce je třeba vyzvednout spolupráci se s. o. ČD,
se kterou má škola od roku 2000 uzavřenu Dohodu o vzájemné spolupráci.
Škola má schválenou kapacitu 484 žáků. Z toho v součásti SOU 259 žáků,
v součásti SOŠ 225 žáků v denním studiu. Naplněnost ve školním roce
2002 – 2003 byla 259 žáků v součásti SOU a 199 žáků denního studia v součásti
SOŠ.
SOŠT a SOU Louny má ve vzdělávací nabídce dle rozhodnutí o zařazení
do sítě škol povoleno vyučovat 17 oborů. Z toho jsou 4 v součásti SOŠ a 13
oborů v součásti SOU.
Ze 4 studijních oborů není v současné době naplňován studijní obor
64-42-M/009 Management strojírenství.
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Ze 13 učebních oborů jsou 4 obory dobíhající (23-66-H/004 Mechanik
opravář – kolejová vozidla, 23-68-H/003 Mechanik opravář – silniční motorová
vozidla, 23-51-H/007 Mechanik opravář – stroje a zařízení, 31-58-H/003 Krejčí
– dámské oděvy). Kromě oboru 37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky
dopravy se jedná o obory, které jsou průběžně otevírány, i když ve 3letých
učebních oborech se u některých oborů otevírá pouze 1 skupina učebního oboru.
Studijní obor pro absolventy 3letých učebních oborů 23-43-L/506
Provozní technika je otevírán pouze v dálkové formě.

Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Lyžařský výchovně – vzdělávací zájezd
Ve dnech 19. – 24. 1. 2003 se zúčastnilo 27 žáků LVVZ v lyžařském
středisku Mikulov v Krušných horách. Pedagogický doprovod Mgr. Čermák –
vedoucí, Ing. Pirich, Ing. Keller, Mgr. Voráček – instruktoři.
Sportovně – turistický kurz
V měsíci květnu a červnu proběhly dva 3denní sportovně – turistické
kurzy. Zúčastnilo se jich 60 žáků druhých a třetích ročníků. Doprovod
vykonávali vždy čtyři pedagogičtí pracovníci. Náplní kurzu byl cyklistický
přesun do rekreačního střediska v Jesenici v okrese Rakovník, poznávací jízdy
v okolí, cílové jízdy s orientací v terénu apod. Kurz byl ukončen závěrečným
přesunem (jízda na kole) do Loun.
Spolupráce školy a dalších subjektů
SOŠT a SOU Louny spolupracuje většinou se subjekty regionálního
významu. Z nadregionálních subjektů je to státní organizace Českých drah, se
kterou má škola sepsanou dohodu o spolupráci. Cenné na této dohodě je, že
jsme jedna z osmi škol ČR, se kterými ČD tuto dohodu podepsaly. Dohoda se
týká spolupráce v oblasti výchovně-vzdělávací činnosti při zabezpečování výuky
pro potřeby ČD s. o. ze strany školy a vytvoření podmínek pro výuku odborných
předmětů u oborů uplatnitelných u s. o. ČD a podporou materiálního
zabezpečení této výuky ze strany s. o. ČD. Tato dohoda je jedenkrát za pololetí
vyhodnocována na společné poradě personálního odboru ČD a SOŠT a SOU.
Ve dnech 25. 3. 2003 – 26. 3. 2003 se konala tato hodnotící porada v SOŠT
a SOU Louny. Porada proběhla na úrovni ředitelů škol a jejich zástupců,
zástupců GŘ ČD, a. s., Odborového sdružení železničářů, Národního ústavu
odborného vzdělávání a ředitele Úřadu práce v Lounech.
Významná je spolupráce školy s ÚP v Lounech při zabezpečování
rekvalifikace pro nezaměstnané v evidenci ÚP v přímé návaznosti na jejich
uplatnění v konkrétních firmách. Jedná se o výuku ve vlastní svářečské škole a
rekvalifikaci v oborech obrábění kovů. S Úřadem práce v Lounech a
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SOŠ zem. a SOU v Žatci zabezpečuje škola již tradičně výstavy „Vzdělání“,
které jsou určeny pro žáky základních škol.
Na základě požadavků ÚP zabezpečovala SOŠT a SOU Louny výukové
programy – rekvalifikační kurzy svařování včetně evropských zkoušek a
program STEEL zaměřený na obrábění.
SOŠT a SOU Louny je členem OHK v Lounech, ředitel školy vykonává
funkci místopředsedy OHK Louny a jednatele sekce výchovy a vzdělání při
OHK Louny. Za OHK Louny je ředitel školy členem HSR Ústeckého kraje
odborné komise rozvoje lidských zdrojů.
Významná je i spolupráce s firmou Lounské strojírny, s. r. o., která se
zaměřuje na umístění žáků školy při praktické přípravě odborném výcviku a
další s firmou Praga Louny, a. s., při zajišťování rekvalifikací přímo pro potřeby
této firmy.
Ve školním roce 2001 – 2002 byla navázána spolupráce s firmou Aisan
Bitron Czech, která je zaměřena na umístění studentů školy při výuce praxe a na
seznámení pedagogických pracovníků s organizací práce ve firmě a nároky této
firmy na úroveň zaměstnanců. Tato spolupráce pokračovala i ve školním roce
2002 – 2003. Význam spolupráce a vzájemných partnerských vztahů vystihuje
mj. fakt, že zástupce školy byl pozván na slavnostní zahájení provozu sesterské
firmy Aisan Bitron Louny.
V uplynulém školním roce pokračovalo zapojení školy v projektu
KOMPAS. Dle potřeb ÚP v Lounech se škola zapojila do pilotního ověřování
souběhu rekvalifikace a výuky ve 2letém učebním oboru. Vzhledem ke
skutečnosti, že SOŠT a SOU Louny nemá tento obor zařazen v „Rozhodnutí“,
byla výuka zajišťována prostřednictvím SOŠS a SOU Kadaň, 5. května 680.
Také v novém školním roce vzhledem k zamítavému rozhodnutí MŠMT bude
spolupráce se SOŠS a SOU Kadaň pokračovat.
Ze spolupráce se vzdělávacími institucemi je třeba připomenout vytvoření
podmínek a zajištění výuky pro ASISTU, s. r. o., v rámci realizace projektu
Development – program rozvoje lidských zdrojů a EDOST, s. r. o., Chomutov
v rámci programu projektu pro osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce.
I v tomto školním roce probíhala bilaterální spolupráce s dánskou
Efterskole z města Nysted, v jejímž rámci partnerská škola navštívila Louny.
Žáci SOŠT a SOU Louny se v doprovodu pedagogických pracovníků školy
zúčastnili recipročního výjezdu do dánské školy. Žáci i pedagogové měli
možnost seznámit se s výukovým systémem v Dánsku, vyměnili si vzájemné
zkušenosti, poznali i další školy podobné naší. Výprava měla možnost
komunikace mezi našimi a dánskými studenty v anglickém a německém jazyce.
Ve dnech 25. – 27. 3. 2003 se škola zúčastnila 9. Mezinárodního veletrhu
studentských fiktivních firem (FIF) v Praze. V neoficiálním hodnocení se naše
školní FIF zařadila na 15. až 20. místě ze 200 zúčastněných FIF.
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Oslavy 50. výročí založení školy
Dne 14. září 2002 byly zorganizovány oslavy 50. výročí založení školy.
U příležitosti oslav byl vydán almanach za toto období, vydány upomínkové
předměty – tašky, kuličková pera, trička. Na oslavu se z významných hostů
dostavil senátor Dr. Havlíček, starosta města Louny Ing. Kerner, předseda OHK
Louny p. Markup, zástupce hejtmana PaedDr. Řebíček, ředitelé a majitelé firem
lounského a žateckého mikroregionu, se kterými škola spolupracuje, dále
zástupce ústředí odborového sdružení železničářů. Proběhlo setkání současných
i bývalých zaměstnanců a absolventů školy. Přítomné zaujala výstava zaměřená
na vývoj školy v uplynulých 50 letech, rovněž tak módní přehlídka žákyň
učebního oboru krejčová. Po celý den byla zajištěna občerstvení v jídelně, ve
studentských kavárničkách, na dvoře školy a kulturní pořad. Na finančním
pokrytí této významné události se podílely firmy, které se školou spolupracují.
Do příprav akce a zajištění průběhu oslav se zapojili učitelé, mistři odborného
výcviku a ostatní nepedagogičtí pracovníci SOŠT a SOU Louny.
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Inovace vzdělávacích programů
Inovace zavedené v předchozím školním roce (viz. Výroční zpráva za
školní rok 2001 – 2002) nebudeme měnit, protože se osvědčují.
Novinkou ve vzdělávacích programech na škole ve školním roce
2002 – 2003 bylo otevření nového studijního oboru 37-41-M/006 Provoz a
ekonomika dopravy se zaměřením na železniční dopravu. Tento studijní obor
zavádíme na požadavek ČD, a. s., jelikož jsme dříve připravovali téměř všechny
naše absolventy pro železniční dopravu a železniční opravárenství. Vzhledem
k pozdnímu zařazení tohoto studijního oboru do zřizovací listiny školy se nám
náborem podařilo získat pouze 15 studentů. Pro školní rok 2003 – 2004
otevíráme celou třídu s 27 žáky.
Dále se nám podařilo získat oprávnění pro další fiktivní firmu pro studijní
obor 64-42-M/035 Management techniky administrativy se zaměřením asistent
podnikatele. Ve fiktivních firmách se žáci prakticky seznamují s tím, jak
skutečné firmy fungují, jak se zakládají, řídí, apod.
V loňském roce jsme měli za cíl otevřít další učebnu s PC, kterou nutně
potřebujeme k inovaci ve výuce některých odborných předmětů. Teprve před
zahájením školního roku 2003 – 2004 se nám podařilo získat do této učebny
prvních 15 kusů nových PC z vlastních prostředků. Učebnu chceme postupně
dokončit s úplným vybavením do začátku nového školního roku 2004 – 2005.
Podobně jsme předpokládali, že v loňském školním roce dokončíme
vybavení odborné učebny pro výuku programování pro CNC obráběcí a jejich
obsluhu. Tuto učebnu potřebujeme pro inovaci výuky učebního oboru
23-56-H/001 Obráběč kovů a studijního oboru 23-41-M/001 Strojírenství.
Máme přislíbeno, že investiční prostředky na nákup dvou stolních CNC
obráběcích strojů (soustruhu a frézky) s příslušenství obdržíme ještě do konce
roku 2003.
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Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku
Odborný výcvik i odbornou praxi provádíme na vlastních pracovištích.
Těchto pracovišť máme celkem 17.
Pro učební obory kovooborů a studijní obor strojírenství jsou pracoviště
v nově vybudovaných učňovských dílnách – kolaudace proběhla v roce 1997.
Zde je třeba konstatovat, že by bylo nutné dostavět dle nových projektů halu,
která byla projektována pro výuku učebního oboru mechanik opravář pro
kolejová vozidla. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nerealizováno.
O finanční příspěvek požádáno u zřizovatele. V současné době probíhají jednání
s LOSTR Louny, a. s. o využití haly k původním účelům pro potřeby LOSTR
Louny, a. s., a možné výměně za jiné prostory vhodné pro výuku oborů SOU.
Pro zajištění odborné praxe využíváme úzké spolupráce s firmami
působícími v regionu a s orgány státní správy, tj. s ÚP a OÚ v Lounech. I když
se tato odborná praxe zajišťuje někdy velmi obtížně, tak u některých UO a SO ji
zajišťujeme již od druhých ročníků plně v předepsaném rozsahu. Praxi řádně
dokumentujeme a její průběh a náplň u firem kontrolujeme.

Investice
Ve školním roce 2002 – 2003 se podařilo získat pro účely zajištění
investiční činnosti prostředky v celkové výši 7.150 tis. Kč. Jsou určeny na
rekonstrukci objektu školy (šatny), na rekonstrukci kuchyně a na pořízení
NC centra.
Bohužel do doby zpracování výroční zprávy nebyly práce na realizaci
těchto investičních akcí zahájeny z důvodů na straně zřizovatele.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních
pracovníků školy
Celkové finanční náklady ve školním roce 2002 – 2003 na DVPP a
vzdělávání ostatních pracovníků činily 88.278,- Kč
Podle plánu byla potřeba finančních nákladů DVPP a vzdělávání ostatních
pracovníků ve školním roce přibližně ve stejné výši jako v předchozím školním
roce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Typ kurzu, druh vzdělávací akce
Kurz – cizí jazyk (ANJ)
Seminář – účetnictví
Kurz – německý jazyk
Seminář – diagnostika automobilů
Seminář pro automechaniky
Seminář - účetnictví
Přednáška o problémových žácích (z PPP)
Seminář – německý jazyk
Seminář - účetnictví
Konference Euroregionu
Seminář – roční zúčtování
Seminář – interní předpisy ve školství
Seminář – novinky ve svařování kovů
Seminář - ekonomika
Seminář - účetnictví
Kurz – německý jazyk
Seminář – ekonomika
Školení – požární ochrana
Seminář pro automechaniky
Seminář – ekonomika
Školení – odborný výcvik
Seminář – účetnictví
Seminář – FKSP
Školení – diagnostika, systém ABS
Konference – cizí jazyky na SŠ
Školení – účetnictví - software
Seminář – cizí jazyky
Seminář – vyúčtování záloh
Seminář – účetnictví
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Počet účastníků
1
1
1
2
2
1
36
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1

30.
31.

Seminář – odměňování zaměstnanců
Kurz na PC úrovně Z pro ped. pracovníky

2
19

Závěr výroční zprávy
Naplňování cílů ve školním roce 2002 – 2003, tj. úspěšně připravit
studenty k vykonání závěrečných a maturitních zkoušek a pro přijetí na VŠ,
zajištění výuky v plně aprobovanými vyučujícími bylo dosaženo, viz. tabulka a
komentář k maturitním a závěrečným zkouškám. Pro školní rok 2003 – 2004 byl
přijat 1 nový učitel s aprobací pro výuku strojírenských předmětů. Prioritám
v tomto školním roce byla věnována pozornost zejména při přípravě absolventů
dle potřeb trhu práce včetně postupného vybavování učebními pomůckami pro
studijní obor Provoz a ekonomika dopravy, dovybavení novými PC pro výuku a
pro pedagogické pracovníky včetně odpovídajícího software (Windows 98).
Na plnění cílů a priorit stanovených na školní rok 2002 – 2003 byla
zaměřena kontrolní činnost a staly se trvalými body programu jednání
pedagogických rad, provozních porad jednotlivých úseků školy a operativních
porad ředitele školy, které probíhají pravidelně 1x týdně. Jednalo se zejména o :
- rozvoj a materiální zajištění výuky studijního oboru PED a vypsal
spolupráce s ČD a. s. při zajišťování praxe a materiální zajištění zejména výuky
odborných předmětů,
- trvalá spolupráce s ÚP v návaznosti na uplatnění absolventů školy na
trhu práce,
- zvýšenou pozornost věnovat účasti na vzdělávacích projektech. Projekty
směřovat zejména do oblasti celoživotního vzdělávání a určitých skupin
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů vedených na ÚP v Lounech,
- v činnosti školy vycházet důsledně z dodržování zákonných norem,
vyhlášek a nařízení platných při činnosti školy,
- trvale zkvalitňovat vybavení dílen praktického vyučování v rámci
finančních možností školy,
- aktivně se zapojit do programu harmonizace provozu škol
v mikroregionu Louny a Žatec. Při plnění tohoto úkolu spolupracovat se
zřizovatelem školy, resp. odborem školství Krajského úřadu v Ústí nad Labem,
- aktivně pokračovat v činnosti při realizaci úkolů vyplývajících ze
zapojení školy v projektu KOMPAS. Týká se zejména zpracování metodik
výuky a vytvoření podmínek pro praktickou přípravu na reálných pracovištích.

Datum : 20. 9. 2003
Datum projednání na pedagogické radě : bude v říjnu 2003
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Zhodnocení úrovně absolutorií maturitních a závěrečných zkoušek, včetně
praktické části
V učebních oborech bylo celkem v posledním, tj. třetím ročníku 71 žáků.
Oproti předchozímu školnímu roku 2001/2002 bylo ve třetím ročníku o 15 žáků
méně. Dva žáci III. ročníků neukončili úspěšně ročník, jelikož byli klasifikováni
dvěma i více nedostatečnými. Vzhledem k podmínkám stanovených vyhláškou
č. 354/91 Sb. (§11) nemohli být oba žáci připuštěni k opravným zkouškám na
konci měsíce srpna 2003. Z celkového počtu 69 žáků, kteří úspěšně ukončili
III. ročník, prospělo při závěrečných zkouškách 5 žáků s vyznamenáním,
60 prospělo a 4 žáci neprospěli. Opravné závěrečné zkoušky vykonají žáci
v týdnu od 29. 9. 2003 do 3. 10. 2003.
Žáci se na závěrečné zkoušky připravovali po celý III. ročník a tato
příprava probíhala standardním způsobem, jak je na škole zavedeno. Příprava
žáků probíhala od listopadu 2002 podle tématických celků na všechny tři části
závěrečných zkoušek. U žáků, kteří tuto přípravu zanedbávali, jsme informovali
jejich rodiče a situaci jsme individuálně řešili. Celkově lze hodnotit teoretické a
praktické znalosti žáků při závěrečných zkouškách jako dobré vzhledem k jejich
učebním předpokladům. V porovnání s předchozím rokem byla úroveň
závěrečných zkoušek na stejné úrovni. V delším časovém odstupu však úroveň
znalostí a hlavně dovedností postupně mírně klesá, protože většina uchazečů
z 9. tříd ZŠ přichází do učebních oborů s hodnocením dostatečným z několika
předmětů. Částečně se tyto nedobré předpoklady dají během tří roků studia
napravit, ale ne úplně odstranit.
U studijních oborů bylo ve IV. ročníku (2 třídy) celkem 51 studentů.
Tento ročník úspěšně ukončilo 50 žáků. Při maturitních zkouškách 4 studenti
prospěli s vyznamenáním a 46 studentů prospělo. Všichni vyučující připravovali
studenty k maturitním zkouškám velmi zodpovědně. Úroveň maturitních
zkoušek z hlediska znalostí maturantů byla přibližně na stejné úrovni jako
v loňském školním roce.
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Hodnocení výsledků výchovného působení
Všichni pedagogičtí pracovníci školy se podílejí na výchovném působení
na žáky. V každé třídě má za výchovné působení a jeho koordinaci odpovědnost
třídní učitel, který například musí velmi důsledně sledovat docházku žáků na
výuku a činit příslušná opatření, není-li absence žáků řádně omluvena. Překročíli negativní chování žáka určitou mez, zapojí se v tomto případě vedle třídního
učitele také výchovný poradce.
Na SOŠ technické je výchovným poradcem Ing. Vojtěch Krybus a na
SOU je to paní Vladimíra Hefnerová. Oba výchovní poradci se řídí Plánem
práce výchovného poradce. Výchovní poradci navrhují každý rok změny ve
školním řádu, aby byl tento školní řád průběžně aktualizován. Činnost
výchovného poradenství na škole byla při inspekci ČŠI v prosinci roku 2001
hodnocena velmi dobře (viz. inspekční zpráva).
Stálým problémem je velká omluvená i neomluvená absence žáků, která
je v některých případech příčinou vyloučení žáka ze školy (dle vyhl. 354/91 Sb.,
§7, odst. 3). I omluvená absence skrývá často záškoláctví, protože bohužel
někteří rodiče toto záškoláctví zástupným důvodem omlouvají. Velká absence se
poté negativně odráží u žáků na prospěchu. Aby se absence snížila a zlepšil
prospěch, je ve školním řádu v hlavě VI. Výchovná opatření, odstavec 4
uvedeno, jak může vyučující postupovat, má-li žák za dva měsíce 20 % absence
z celkové docházky (viz. Komentář analyzující prospěch žáků).
Ve školním roce 2002 – 2003 nebyl na škole ani jeden případ jasné
šikany. Vždy se nám podařilo pokus či náznak šikany v zárodku odhalit a
pedagogickými prostředky vyřešit.
Během školního roku nedošlo mezi žáky romské a české národnosti
k verbálnímu ani fyzickému řešení nějakého sporu. Je pravdou, že na škole
máme poměrně malý počet žáků romské národnosti.
Funkci drogového preventisty vykonává na škole paní Vladimíra
Hefnerová. Při řešení této problematiky preventista spolupracuje s vedením
školy, rodiči žáka, který má problémy s drogami, a samozřejmě s Policií ČR.
Počet odhalených případů našich žáků řešených v souvislosti s drogami
v poslední době stagnuje, což je pozitivní jev. Prozatím nebyl ve škole řešen ani
jeden případ s tzv. tvrdými drogami. V problematice drog škola již druhým
rokem spolupracuje s občanským sdružením „Most k naději“, které má sídlo
v Žatci, Chelčického nám. 202.
Ve III. ročnících učebních oborů a IV. ročnících studijních oborů jsou oba
výchovní poradci nápomocni při získávání informací pro žáky, kteří chtějí dále
studovat, napomáhají při vyplňování přihlášek ke studiu atd. U absolventů, kteří
vstupují do pracovního procesu, spolupracují s ÚP v Lounech. Školu navštěvují
zástupci organizací, kteří mají zájem absolventy školy zaměstnat.
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Dle vyhl. 354/91 Sb., §8, odst. 2 Výchovná opatření bylo ve školním roce
2002 – 2003 uděleno celkem 82 pochval. Z toho 65 pochval bylo uděleno za
účast a dobré umístění na různých soutěžích, kdy žáci reprezentovali školu.
Zbývajících 17 pochval bylo uděleno na konci školního roku žákům, kteří
prospěli s vyznamenáním. Z 82 pochval bylo 34 pochval uděleno třídními učiteli
a 48 pochval udělil ředitel školy na doporučení třídních učitelů.
Za celý školní rok 2002 – 2003 bylo uděleno 5 napomenutí třídního
učitele nebo mistra odborného výcviku, 57 důtek třídního učitele nebo MOV,
44 důtky ředitele školy, 21 důtka ředitele školy s podm. vyloučením a 11 žáků
bylo ze studia vyloučeno. Výchovná opatření byla udělována za porušování
školního řádu, např. za opakované pozdní příchody na vyučování, neomluvené
hodiny, nekázeň při výuce, neplnění povinností žáka, porušování bezpečnosti
práce při ODV, nevhodné chování apod. Důvodem vyloučení 11 žáků byla
prakticky ve všech případech velká a opakovaná neomluvená absence,
opakované porušování školního řádu a podvody s omluvenkami.
Ve školním roce 2002 – 2003 ukončilo studium 32 žáků na žádost jejich
zákonných zástupců. Ve velké většině těmto žákům hrozilo rovněž vyloučení ze
studia pro velkou a opakovanou absenci. Téměř polovina těchto žáků přišla na
naši školu z jiné střední školy, kde měli podobné problémy v docházce,
dodržování školního řádu, apod. Pouze 6 žáků ukončilo studium na škole
z objektivních důvodů, například dojíždění nebo se uvolnilo místo na škole, kde
si podali původně přihlášku.
Do 30. 6. 2003 ukončilo studium a bylo vyloučeno celkem 43 žáků. Podle
tabulky „Výsledky výchovy a vzdělávání na SŠ“ je rozdíl ve stavu mezi
1. 9. 2002 a 30. 6. 2003 pouze 36 žáků. Sedm žáků, kteří chybí do počtu
43 žáků, jsou žáci přijatí hlavně během prvního čtvrtletí školního roku.
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Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2002 – 2003
Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2002 – 2003 byla vedením
školy vypracována k 20. 11. 2002. S těmito kritérii byli žáci 9. tříd, jejich rodiče
a výchovní poradci na ZŠ seznamováni při těchto akcích :
na www. stránkách školy,
při rodičovských schůzkách na ZŠ v Lounech a okolních městech a obcích
výchovnými poradci a dalšími zaměstnanci školy,
při výstavě „Vzdělávání“, která probíhala přímo v budově naší školy
v listopadu 2002. Tuto výstavu každý rok organizujeme spolu s Úřadem práce
Louny. Na tuto výstavu chodí žáci končící docházku na ZŠ spolu
s výchovnými poradci. Jsou zváni i rodiče těchto dětí.
při tzv. Dnech otevřených dveří v lednu 2003, které byly pořádány
samostatně pro studijní obory a samostatně pro učební obory,
individuálně při osobních jednáních s rodiči k objasnění eventuálních
problémů apod.,
na základě žádosti zájemce o studium přes internetovou poštu.
Přijímací řízení v obou termínech proběhlo standardním způsobem, bez
jakýchkoliv problémů.
Přijímací řízení proběhlo bez přijímacích zkoušek. Ve studijních oborech
bylo přihlédnuto k výsledkům žáků na základní škole. V učebních oborech byl
rozhodující zdravotní stav. Se žáky byl proveden ústní pohovor.
Odvolání na nepřijetí ke studiu nebylo podáno žádné.
V přijímacím řízení pro školní rok 2003 – 2004 do studijních a učebních
oborů, které proběhlo v dubnu a květnu 2003, byl přijat takový počet žáků, který
umožní otevřít v novém školním roce 3 třídy učebních oborů a 3 třídy studijních
oborů. Je to totožný počet , který ve školním roce 2002 – 2003 v závěrečných
ročnících skončil.
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Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu
Ve školním roce 2002 – 2003 byl průměrný prospěch všech žáků školy
v učebních i studijních oborech 2,66.
V učebních oborech byl průměrný prospěch 2,65 v I. ročnících,
ve II. ročnících 2,69 a ve III. ročnících 2,60.
U studijních oborů byl průměrný prospěch 2,90 v I. ročnících, 2,77 ve
II. ročnících, ve III. ročnících 2,54 a ve IV. ročnících 2,55.
Do 30. 6. 2003 ukončilo studium v učebních a studijních oborech celkem
43 žáků. Někteří z těchto žáků byli vyloučeni dle vyhlášky 354/1991 Sb., (§7,
§8 a §10). Několik žáků zanechalo studia na základě žádosti jejich zákonných
zástupců (§7, odst.1). Tito žáci měli většinou velkou absenci a neměli o výuku
zájem, tudíž rodiče na základě svého rozhodnutí podali žádost o ukončení studia
žáka. Tuto skupinu žáků tvoří průměrně v každém školním roce asi 26 žáků.
Zbývající žáci nebyli vyloučeni během školního roku z prospěchových důvodů,
ale pro velkou neomluvenou absenci (§7, odst. 3) nebo pro opakované
porušování školního řádu a nerespektování výchovných opatření (§8, odst. 3,4).
K 30. 6. 2003 mělo nedostatečný prospěch z jednoho předmětu nebo nebylo
z některého předmětu klasifikováno celkem 57 žáků. Dle vyhlášky
č. 354/91Sb., (§11) konali tito žáci v týdnu od 25. 8. do 29. 8. 2003 opravné
a odložené zkoušky. Při těchto zkouškách 42 žáků uspělo, 14 žáků neuspělo
(nedostatečný prospěch) a 1 žák se ke zkoušce nedostavil a ani se řádně
neomluvil. Tento žák byl klasifikován stupněm nedostatečný dle vyhl. 354/91
Sb. (§11, odst. 4). Tři ze 14 neúspěšných žáků ukončili studium na škole. Devět
žáků si podalo žádost o opakování ročníku a bylo jim vyhověno. Tři žáci, kteří
byli ve studijních oborech, si podali žádost o přestup do příbuzného učebního
oboru a rovněž jim bylo vyhověno.
Z prospěchových důvodů již v prvním pololetí školního roku 2002 – 2003
přestoupilo 6 žáků ze studijního oboru do příbuzného učebního oboru na základě
žádosti zákonných zástupců.
Neprospěch je většinou spojen s velkou absencí žáků. Při velké i omluvené
absenci je tato absence u některých žáků problematická, jelikož někteří rodiče
bohužel písemně omlouvají i záškoláctví. Abychom toto potlačili a zlepšili
studijní výsledky žáků, má škola ve školním řádu v hlavě VI. „Výchovná
opatření“ v odstavci 4 napsáno :
„Jestliže žák zamešká v I. či II. pololetí i za dobu kratší než dva měsíce 20 %
z celkové docházky, bude za toto zameškané období přezkoušen v daném
předmětu. Vyučující, který se takto rozhodne, požádá ředitele školy o jmenování
přísedícího na toto přezkoušení. Toto přezkoušení bude prováděno mimo
stanovenou výuku, aby ve třídě nebyl narušen učební plán daného předmětu.
Před přezkoušením vyučující stanoví dobu přípravy (př. 14 dnů apod.). Na konci
I. a II. pololetí se tato absence řeší neklasifikací žáka z daného předmětu a
následně se postupuje opět dle vyhl. č. 354/91 Sb. (tímto opatřením sledujeme
snížení problémové absence žáků).“ Tato přezkoušení se nám osvědčila.
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2002 – 2003
Název soutěže, přehlídky
Matematická soutěž (Louny, Kladno)
Olympiáda v ČJ (Louny, Žatec)
Konverzace v NJ (Louny, Žatec)
Konverzace v AJ (Louny, Žatec)
Mladý módní tvůrce (Jihlava)
Grafické předměty (Louny, Ústí n. Labem)
Házená chlapců (Louny)
Soutěž ve volejbalu (Louny)
Zámečník – UO (Slaný)
Automechanik – UO (Chomutov)
Soutěž ve střelbě (Louny)
Soutěž v sálové kopané (Louny, Žatec)
Soutěž v plavání (Louny, Žatec)

Školní
kolo
163
74
56
49
36
132
60
74
24
18
58
45
360

Okresní
kolo
16
3
3
3
15
16
8
8

Oblastní
kolo
8
2
2
-

Ústřední
kolo
13
16
-

Při několika soutěžích a přehlídkách dosáhli žáci školy předních umístění.
V okresním kole středoškolských her v házené chlapců získali žáci první místo.
Při okresním kole ve střelbě se jeden žák školy umístil na druhém místě.
V okresním kole olympiády v českém jazyce byla žákyně školy na třetím místě.
Při oblastní soutěži v grafických předmětech se naše žákyně umístila na šestém
místě. Páté místo získal náš žák v soutěži automechaniků v Chomutově.
Stejného umístění dosáhl žák v soutěži zámečníků ve Slaném. V okresním kole
ve volejbalu chlapců skončilo mužstvo školy na 4. místě. V okresním kole
v plavání získala škola dvě první místa, dvě druhá místa a tři třetí místa.
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Základní úkoly školy ve školním roce 2003 – 2004
Kromě povinností školy vyplývajících zejména z realizace školského
zákona č. 29/1984 Sb., vyhlášky MŠMT ČR o středních školách č. 354/1991
Sb., vyhlášky MŠMT ČR č. 10/1997 Sb. o přijímání žáků a dalších uchazečů ke
studiu ve středních školách a vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. o ukončování
studia ve středních školách si stanovujeme tyto úkoly :
- při každodenní činnosti plnit úkoly stanovené OŠMT Krajského úřadu, které
vycházejí z inspekčních zpráv ČŠI (Zpravodaj, červenec 2003),
- i nadále se zabývat projektovou činností, tuto rozvíjet a podporovat,
- trvale spolupracovat se sociálními partnery (ÚP Louny, Městský úřad Louny,
OHK Louny, ČD, a. s., firmy regionální působnosti),
- pokračovat v činnosti vyplývající z účasti školy v projektu KOMPAS,
- zpracovat dlouhodobý plán rozvoje školy na období let 2004 – 2008,
- trvale se zabývat prvky celoživotního vzdělávání a tuto činnost ve škole
realizovat.
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