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1. Charakteristika školy

Název školy a sídlo: Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště Louny,

Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, příspěvková organ izace

Zřizovatel, adresa zřizovatele:  Ústecký kraj, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem,

IČO : 708921156

Ředitel školy : do 31.1.2007 Mgr.Šárka Veselá, zástupkyně ředitele pověřená

vedením školy

                        od 1.2.2007 Mgr.Simona Vágnerová, jmenována na základě usnesení

Rady Ústeckého kraje č. 23/72R/2007 ze dne 17.1.2007 s účinností od

1.2.2007, na základě výsledků konkursního řízení

Statutární zástupce ředitele : Ing.Václav Jukl, zástupce ředitelky školy

Kontakt na zařízení : tel.: 415 655 489
fax: 415 652 486
web: www.sostlouny.cz
e-mail: sostlouny@sostlouny.cz

Pracovník pro informace : Alena Nováčková

Datum zřízení školy : 1.9.1952

Datum zařazení do sítě : 21.11.2002

Poslední aktualizace v síti : 16.2.2007

Součásti školy :

1. Střední škola kapacita 529 žáků

2. Školní jídelna kapacita  260 stravovaných

Ve školním roce 2007/2008 byl stav žáků k 31.8.2008 na SOU 108 ; SOŠ 156 včetně 3.ročníků učebních
oborů a 4.ročníků maturitních oborů.
Ve školní jídelně se stravovalo 133 žáků, 43 pracovníků školy.

SOŠT a SOU Louny je odborná škola technického směru zajišťující vzdělání i v ekonomických obo-
rech a oborech v oblasti služeb.

Cílem školy je poskytnout absolventům školy střední stupeň vzdělání zakončený ma turitní zkouškou (
u 4letých studijních oborů ), resp. závěrečnou zkouškou ( u 3letých učebních oborů ).

Škola má ve vzdělávací nabídce podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol  14 oborů. Všechny obory
nebyly naplněny; ve šk.roce 2007/2008  bylo otevřeno 8 oborů. Žáci jsou přijímáni podle veřejně přístu p-
ných kritérií pro daný obor, bez přijímacích zkoušek. Ve všech oborech jsou v jazykové výuce vyučovány
anglický jazyk nebo německý jazyk.

Škola plní své poslání v lounském regionu, a tím je příprava  absolv entů do praxe ve zvoleném oboru
a ke studiu na VŠ, VOŠ a nástavbovém studiu. Připravujeme žáky z regionu Louny, Most, Chomutov,
část žáků dojíždí z regionu Slaný.

Prioritou je příprava absolventů v návaznosti na potřeby regionu; proto využíváme přímé konta kty se
zaměstnavateli působícími v regionu, spolupracujeme s Úřadem práce v Lounech a Okresní hospodář-
skou komorou v Lounech.

www.sostlouny.cz
sostlouny@sostlouny.cz
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Od roku 2000 má škola uzavřenu Dohodu o vzájemné spolupráci s s.o. ČD a.s., která spočívá
v umožnění praxe žáků oboru Provoz a eko nomika dopravy a v jejich následném pracovním uplatnění.

V prosinci 2007 byla ukončena oprava jižního křídla budovy školy. Investorem akce byl zřizovatel šk o-
ly-Ústecký kraj- a ČEZ. Celková cena byla 16 253 000 Kč, firma ČEZ přispěla darem 11 956 000 Kč.

Výuka během oprav probíhala ve zbývající části budovy a v prostorách hotelu Graf, který škola sprav u-
je.

Ve šk.roce 2007/2008 byla ve spolupráci školy a Ústeckého kraje zahájena příprava na prodej hotelu
Graf. Důvodem  byl návrh vedení školy SOŠT a SOU Louny na prodej, neboť se již v tomto šk.roce začalo
připravovat sloučení školy se SŠS Louny, která ubytovací prostory má.  Zároveň byl školou SOŠT a SOU
Louny podán na OŠMT ÚK  návrh použít finance z prodeje na rekonstrukci učňovských dílen a připravit
tak prostory pro žáky nově ,ze sloučených škol vzniklé organizace a splnit tím i Rozhodnutí energ etického
auditu ČEI.
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1. Vybavení školy a její materiální zázemí

Materiální podmínky jsou v současné době z části vyhovující. Budovy jsou průběžně udržovány; pro akce
investičního charakteru je prav i-
delně ke zřizovateli školy podá-
vány investiční záměry – žádosti
o finanční zajištění.
Škola nemá vlastní tělocvičnu,
tělesná výchova je smluvně
zajišťována pronájmem sportov-
ní haly u TJ Lokomotiva Louny.
Tento pronájem je hrazen
z provozních prostředků školy.
Škola má vlastní školní jídelnu
energeticky propojenou

s budovou školy. K občerstvení slouží nápojové automaty a ka ntýna.
Každý žák má k dispozici šatní
skříňku v nových šatnách. Soci-
ální zařízení je nově vybudova-
né roku 2004 podle platných
hygienických norem.
Každý vyučující má PC se síťo-
vým připojením, ve třídách jsou
počítače připravené pro elektro-
nickou TK, která bude zprovoz-
něna pro  šk.rok 2008/2009.
V době volna a přestávek mají
žáci k dispozici studovnu. Škola
je pokryta signálem bezdrátového připojení WiFi.

Je využíváno 24 učeben, z toho 4
počítačové, jedna odborná pro obor
Provoz a ekonomika dopravy a
jedna odborná učebna s CNC stroji
propojená s jednou počítačovou
učebnou. Většina odborných uče-
ben je pořízena z prostředků EU,
státních prostředků a krajských
v rámci projektů a má vybavení
podle platných norem. Ve šk. roce
2007/2008 byl pořízen nový žákov-

ský nábytek do dvou učeben, další třídy budou vybavovány postupně, podle ek onomické situace školy.
V prosinci 2007 byla ukončena
rekonstrukce jižního křídla budo-
vy školy a zcela renovována aula
školy. Zde je umístěna interaktiv-
ní tabule Smart Board s noteboo-
kem, projekcí, prostorovým ozvu-
čením a se síťovým připojením.
Areál školních dílen v Říční ulici
není ve zcela vyhovujícím stavu.
Zařízení obrobny , které bylo
v předchozím šk.roce zcela ne-
funkční, se podařilo znovu zpro-
voznit z prostředků školy. Ve školních dílnách jsou pro výuku žáků k dispozici obrobna, ková rna, autodíl-
na, dvě svářečské dílny (8 a 12 boxů), nástrojárna. Praktická výuka oboru Krejčí pr obíhá na hotelu Graf.
Vybavení pro praktickou výuku je nutné mode rnizovat v závislosti na finančních možnostech školy.

Učebny výpočetní techniky

Učebny s novým nábytkem

Zrekonstruovaná chodba, aula

Vstupní prostory
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1.1. Přehled vzdělávacích programů
Tabulka 1

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání
Délka

vzdělávání
v letech

23-41-M/001 Strojírenství denní čtyři
37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy denní čtyři
64-42-M/035 Management techniky administr ativy denní čtyři
66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží denní tři
23-51-H/001 Zámečník denní tři
23-56-H/001 Obráběč kovů denní tři
23-68-H/001 Automechanik denní tři
31-58-H/001 Krejčí denní tři

Ve čtyřletých oborech  zakončených maturitní zkouškou  není v současné době  naplňován studijní
obor 64-42-M/009 Management strojírenství, neotevíráme dálkové studium oboru 23 -43-L/506 Provozní
technika a v přijímacím řízení pro šk.rok 2008/2009 jsme zaznamenali výrazný pokles zájmu o obor 37-
41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy.

Ve tříletých oborech  zakončených závěrečnou zkouškou se již několik let nedaří naplňovat obor
23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba a obor 23-52-H/001 Nástrojař, málo zájemců má i obor
23-56-H/001 Obráběč kovů i přes zájem budoucích zaměstnavatelů a jistotu zaměstnání po abso lvování.

V přijímacím řízení pro šk.rok 2008/2009 jsme zaznamenali nárůst přihlášených do oboru 23 -51-H/001
Zámečník. Považujeme to  za výsledek intenzivní spolupráce s firmou Lostr, jejíž zástupce se s našimi
pedagogy zúčastnili náboru a především zavedli st ipendia pro žáky tohoto oboru.

Vzdělávací programy se ve školním roce 2006/2007 neměnily.

Obor 64-42-M/035 Management techniky administrativy byl v rejstříku škol označen jako dobíhající a
od 1.9.2008 zapsán nový obor 68 -43-M/01 Veřejnosprávní činnost . Pro tento obor již ve šk.roce 07/08
proběhl nábor žáků a vytvořen ŠVP.

Pro výuku oboru Provoz a ekonomika dopravy byla v rámci SROP – Rozvoj lidských zdrojů vybudová-
na odborná učebna PED. Projekt byl ukončen 28.2.2006.  I přes současný nezájem žáků o studium oboru
se podaří dodržet pětiletý termín udržitelnosti proje ktu.

Odborný výcvik a odbornou praxi provádíme na vlastních pracovi štích a smluvních pracovištích.
Součástí školy jsou školní dílny, kde je 12 pracovišť pro kovoobory a strojírenské obory. Ve vlastnictví

školy je rozestavěný objekt v areálu školních dílen v Dlouhodobém záměru školy 2004-2008 plánovaný
pro vybudování nových specializovaných dílen a jehož rekonstrukce je součástí návrhu školy p odaného
odboru školství ÚK, s využitím financí z prodeje hotelu Graf.

Odborná praxe je pro žáky zajišťována na smluvních pracovištích firem, se kterými škola úzce spol u-
pracuje. Zejména LOSTR a.s., Praga Louny CZ a.s., Okim s.r.o., S EKO edm a.s., ČD a.s., Aisan Bitron
Louny s.r.o., F.X.Meiller Slaný s.r.o., VZP Louny, ÚP Louny a další pracoviště veřejné správy.

1.2. Přehled volitelných předmětů
Tabulka 2

Obor Volitelné předměty

23-41-M/001 Strojírenství Seminář z matematiky Seminář z mechaniky

37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Seminář z matematiky
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1.3. Školská rada
Školská rada SOŠT a SOU Louny byla zřízena ke dni 1.8.2005 usnesením Rady Úste ckého kraje
č.63/13R/2005 ze dne 15.6.2005.
Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Tabulka 3 Školská rada při SOŠT a SOU Louny pracovala ve šk.roce 2006/2007 ve složení

Ing. Jan Vaic jmenován Radou ÚK, předseda

Ing. Emil Volkmann jmenován Radou ÚK

Mgr. Miroslava Hyláková zvolena za pedagogické pracovníky školy, t ajemnice

Ing. Jindřiška Křivánková zvolena za pedagogické pracovníky školy

Helena Krupičková za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů  do 19.11.2007

Eva Bednářová zvolena zvolena za zákonné zástupce nezl. žáků, zletilých žáků a stude ntů

Monika Šůsová zvolena zvolena za zákonné zástupce nezl. žáků, zletilých žáků a stude ntů
19.11.2007
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2.Údaje o pracovnících školy

2.1. Pedagogičtí pracovníci
Tabulka 4

p.č. titul příjmení, jméno Vzdělání Aprobace

1. Mgr. Borlová Ivana PF Ústí  n. L. Matematika, Fyzika
2. Dreslerová Ladislava UK Praha, fakulta MAT-FYZ Matematika, Fyzika
3. Durilová Jiřina PF Ústí n. L. Mat.,základ.techniky
4. Ing. Fiala Jiří ČVUT Praha, fakulta strojní, DPS odborné předměty
5. Ing. Fišer Jaroslav ČVUT,fak.str.,DPS VYT,AZD,odb.před.

6. Hefnerová Vladimíra
Stř. ek, škola, Stř.  ped.škola,
DPS, UK Praha -  spec. studium
pro výchovné poradce střed. škol

výchovné poradenství, technika
administrativy, hospodářská kor e-
spondence

7. Mgr. Hyláková Miroslava UK Praha, fakulta filozofická všeob.vzděl.předměty /ČJ-
pedagogika/

8. Ing. Jakš Vladimír VŠSE Plzeň, fakulta strojní, stroj í-
renská technologie, DPS odborné předměty

9. Ing. Jukl Václav VŠST Liberec, fakulta szrojní, str
technologie, DPS odborné předměty

10. Ing. Keller Miroslav
VŠST Liberec, fakulta textilní,
technologie textilu, kůže, gumy a
plast. hmot,  DPS

odborné předměty

11. PhDr. Krausová Jiřina UK Praha, fakulta filozofická RJ,NJ,dějepis

12. Ing. Krupičková Jarmila
VŠZ Praha, fakulta provozně
ekonomická,  provoz a ekonomika
zemědělství, DPS

odborné předměty/ekonomika
zem./

13 Ing. Krybus Vojtěch VŠD  Žilina,DPS odborné předměty

14 Ing. Křivánková Jindřiška ČVUT Praha, ,fak.str., strojíren-
ská technologie, DPS odborné předměty

15 PaedDr. Mejzlíková Jana
PF Ústí n. L.,učitelství pro I. st.
ZŠ DPS pro odb. předměty  eko-
nomické na SŠ

16 Mezera Jiří
SOUŽ Louny, strojírenství, vyu-
čen provozním  zámečníkem,
DPS

odborné předměty

17 Mgr. Nováková Radka UJEP Ústí n.L., fakulta peda-
gog.ická biologie, zeměpis,AJ

18 Mgr. Pavlová Stanislava
Univerzita Hr.Králové,
PF, vychovatelství-sociální peda-
gogika, DPS

technika administrativy, hospo-
dářská korespondence,

19. Ing. Pirich Jan VŠD Žilina, DPS odborné předměty

20. Pohludková Ilona

SPŠ oděvní,vyučena pánská
krejčová, DPS,studuje Technic-
kou univerzitu v Liberci, fakultu
textilní, textilní inženýrství

odborné předměty

21. Mgr. Porubčan  Ota
PF Ústí n. L., UK Praha-PF, spec.
studium vých. poradenství  pro
ZŠ a SŠ

RJ,NEJ, ON

22. Ing. Rosenberg Miroslav Vojen.akademie,DPS odborné předměty
23. Ing. Rosocha Petr VŠD Žilina, DPS odborné předměty
24. Mgr. Vágner Pavel PF Ústí n. L, matematika, základy techniky

25. Mgr. Vágnerová Simona PF Hradec Králové, všeobec.vzděl. biologie, zeměpis,
NEJ

26. Mgr. Verunáčová Jana UJEP Ústí n. L, PF tělesná výchova, občanská nauka

27. Trachta Stanislav

SOU Liva, Most-
Velebudice,provozní technika,
vyučen mech. opr. pro stroje a
zař.

odborné předměty

28. Mgr. Voráček Pavel PF Ústí n. L. ČJL,DEJ

29. Ing. Zikmundová Helena Všchem.techn, Praha, DPS
Jaspex, ČVUT Praha-Masarykův ANJ,CHE
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ústav vyšších  studií- st. jaz.
zkouška AJ

30. Ing. Zemánková Jana ČVUT Praha, fakulta strojní odborné předměty

31. Jelínek Vladimír Voj.odb.škola Košice, SŠ pro
prac. Louny, DPS vyučen soustružníkem

32. Jirkovský Milan Stř.prům.škola Ústí , DPS vyučen soustružníkem

33. Mašek  Pavel SPŠ Most vyučen zámečník kolejových
vozidel

34. Minařík Josef SPŠ Most vyučen frézařem
35. Paclt Petr Gymnázium Most vyučen zámečníkem

36. Suchý Miloš SOUz Podbořany,podnikání
v techn.oborech vyučen automechanikem

37. Švandrlík Karel SŠ pro pracující Louny, DPS vyučen zámečníkem
38. Vopata Jan Stř. prům.škola Most, DPS vyučen automechanikem
39. Vojtěchovský Alexandr SPŠ Plzeň, DPS vyučen automechanikem
40. Filipčuková Markéta Obchodní akademie, Louny, DPS vyučena krejčí-dámské oděvy

41. Horová  Jitka Gymnázium Žatec, SEŠ Žatec vyučena švadlenou pro oděvní
konfekci a prádlo

42. Radoská Ivona SEŠ Louny, DPS vyučena krejčí-dámské oděvy

2.2. Interní pedagogičtí pracov níci
Tabulka 5

Počet int. PP fyzicky Počet int. PP přepočteno Počet int. NP fyzicky Počet int. NP přepočteno

39 36,86 18 18

2.3. Externí pedagogičtí pracovníci
Tabulka 6

Počet ext. PP fyzicky Počet ext. PP přepočteno Počet ext. NP fyzicky Počet ext. NP přepočteno

3 1,50 2 1.00

2.4.Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pr acovníků
Tabulka 7

Počet PP do
35 let celkem Z toho ženy

Počet PP bez
odb. kvalif. do

35 let

Počet PP
35 - 45 let

celkem
Z toho ženy

Počet PP bez
odb. kval.
35 - 45 let

Počet PP
45 - 55 let

celkem
Z toho ženy

3 1 2 7 4 1 19 11

Počet PP bez
odb. kval.
45 - 55 let

Počet PP 55 -
důch.věk
celkem

Z toho ženy
Počet PP bez
odb. kval. 55 -

důch.věk

Počet PP
důchodci
celkem

Z toho ženy
Počet PP bez

odb. kval.
důchodci

4 10 2 0 3 1 0
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2.5. Nepedagogičtí pracovníci
Tabulka 8

Počet NP do
35 let celkem Z toho ženy

Počet NP
35 - 45 let

celkem
Z toho ženy

Počet PP
45 - 55 let

celkem
Z toho ženy

Počet PP
55 - důch.věk

celkem
Z toho ženy

0 0 4 3 10 8 5 3

Počet pedagogických i nepedagogických pracovníků byl ve šk.roce 2007/2008 snížen.Důvodem byli o d-
chody do důchodu, neprodloužení pracovních smluv  na dobu určitou a organizační změny, které byly
vyvolány snahou vedení školy o ekonomický chod  školy.

2.6. Personální změny ve šk. roce 2007/2008
Tabulka 9
Nástupy: Odchody:
Mgr.Ivana Borlová 1.9.2007 Milan Jirkovský 31.10.2007
Ladislava Dreslerová 1.9.2007 Vladimír Jelínek 28.2.2008
Ing. Vojtěch Krybus 1.9.2007 Ing.Jaroslav Fišer 31.5.2008
Mgr. Pavel Vágner 1.9.2007 Josef Minařík 30.6.2008
Stanislav Trachta 1.9.2007 Ing. Vojtěch Krybus 30.6.2008
Ing. Jana Zemánková 1.9.2007 Ladislava Dreslerová 30.6.2008
Alexander Vojtěchovský 1.9.2007 Mgr.Ivana Borlová 30.6.2008
Miloš Suchý 1.9.2007 Mgr.Pavel Vágner 30.6.2008
Pavel Mašek 15.10.2007 PhDr.Jiřina Krausová 30.6.2008
Josef Minařík 1.2.2008 PaedDr.Jana Mejzlíková 31.7.2008
Ing. Petr Rosocha 1.8.2008 Jiřina Durilová 31.7.2008

Stanislav Trachta 31.7.2008

Ukončení pracovních poměrů vyplývalo převážně z odchodů do starobního důchodu, změn bydliště, ne-
prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou, neboť pominuly důvody pro částečný úvazek těchto uči te-
lů.

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Tabulka 10

30. – 31.8.2007 Mgr.Verunáčová Těloolomouc 1
26.9.2007 Mgr.Durilová,ing. Pirich RVP 2

ing.Zikmundová Malé granty 1
3.10.2007 Mgr.Durilová, ing.Pirich RVP 2
10.10.2007 Mgr.Porubčan Sprechen 1

PaeDr.Mejzlíková, Hefnerová Nové metody administrat ivy 2
17.10.2007 Mgr.Durilová, ing.Pirich, ing.Jukl RVP 3
19.10.2007 Mgr.Nováková Oxford Methodology Day 1
31.10.2007 ing.Jukl, ing.Pirich, Mgr.Durilová RVP 3
8.11.2007 Mgr.Porubčan Gramatika bez nudy 1

ing.Jukl, Mgr.Durilová RVP 2
28.11.2007 ing.Pirich, ing.Jukl, Mgr.Durilová RVP 3
12.12.2007 ing.Pirich, ing.Jukl, Mgr.Durilová RVP 3
18.12.2007 ing.Jukl ŠVP 1
14.2.2008 ing.Jukl ŠVP 1

3.3.2008
ing.Keller, Mgr.Verunáčová, Mgr.Porubčan,
Suchý, Hefnerová

Školení první pomoci
5

12.3. – 13.3.2008 Mgr.Vágnerová NIDV – modul Řízení školy 1

26.3.2008
ing.Fiala, Jakš, Křivánková, Zemánková,
Zikmundová, Mgr.Hyláková, Porubčan,
Hefnerová, Mezera, Pohludková, Trachta

ŠVP
11
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4. Údaje o přijímacím řízení

Přijímací řízení  bylo organizováno podle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 671/2004, kterou se stan oví
podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Byla stanovena kritéria přijímacího řízení a zpřístupněna na  veřejně přístupném místě ve škole, na
webových stránkách školy.

Byl vytvořen plán účasti zástupců SOŠT a SOU Louny na rodičovských schůzkách škol v lounském
regionu s cílem informovat rodiče a jejich děti o možnostech studia a pozdějšího uplatnění .

V lednu 2008 byl pořádán Den otevřených dveří; samostatně pro čtyřleté obory ve škole a pro tříleté
obory ve školních dílnách. Zájemcům byla umožněna prohlídka těchto prostor a poskytnuty informace.

V listopadu 2007 proběhla výstava „Vzdělávání 07“  pro žáky 9. tříd ZŠ, na které se naše škola před-
stavuje  a zájemce informuje o podmínkách přijetí a studia.

Přijímací řízení proběhlo bez přijímacích zkoušek; žáci byli přijímáni podle kritérií ; ve čtyřletých ob o-
rech zakončených maturitní zkouškou bylo přihlédnuto k výsledkům žáka na základní škole.

Ve tříletých oborech zakončených závěrečnou zkouškou byl rozhodující zdravotní stav.
Odvolání pro nepřijetí ke studiu nebylo podáno žádné.

4.1. Žáci přihlášení ke studiu
Tabulka 11

1. kolo stř. vzděl. s
výuč. listem

2. kolo stř. vzděl. s
výuč. listem

Do dalších kol stř.
vzděl. s výuč.

listem

1. kolo stř. vzděl. s
mat.

2. kolo stř. vzděl. s
mat.

Do dalších kol stř.
vzděl. s mat.

50 3 0 65 4 0

4.2. Žáci přijatí ke studiu
Tabulka 12

1. kolo stř.
vzděl. s výuč.

listem

2. kolo stř.
vzděl. s výuč.

listem

Do dalších kol
stř. vzděl. s
výuč. listem

Skutečně
nastoupilo stř.
vzděl. s výuč.

listem

1. kolo stř.
vzděl. s mat.

2. kolo stř.
vzděl. s mat.

Do dalších kol
stř. vzděl. s

mat.

Skutečně
nastoupilo stř.
vzděl. s mat.

50 3 0 61 65 4 0 68

4.3. Kritéria přijímacího řízení  pro šk. rok 2007/2008
Tabulka 13

23-41-M/001 strojírenství do průměru 2,50 prospěchu z pololetí 9.roč. ZŠ

37-41-M/006  provoz a ekonomika dopravy do průměru 2,60 prospěchu z pololetí 9.ZŠ
64-42-M/035 management
techniky administrativy do průměru 2,50 prospěchu z pololetí 9.roč. ZŠ

23-51-H/001 zámečník přijímání na základě výsledků ze základní školy

23-56-H/001 obraběč kovů přijímání na základě výsledků ze základní školy

23-68-H/001 automechanik do průměru 3,15 prospěchu z pololetí 9.roč. ZŠ

31-58-H/001 krejčí přijímání na základě výsledků ze základní školy

66-51-H/004    prodavač smíšeného zboží přijímání na základě výsledků ze základní školy

5. Přestupy , přerušení studia, individuální vzdělávací plán

5.1. Přestupy z jiných škol na SOŠT a SOU Louny
8.10. 2007 Vejchoda Vojtěch PED1
19.11. 2007 Valehrachová Hana PED3
1.12. 2007 Lácha Martin PED1
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5.2. Přestupy ze SOŠT a SOU Louny na jiné školy
07.12.2007 Finger Jan STR1 Přestup na SŠT Teplice
31.01.2008 Jarý Otakar PED1 Přestup na SSOŠ Ústí nad Labem

5.3. Přerušení studia
4. 9. 2007 Cibriková Petra MTA1 Studium v zahraničí

5.4. Individuální vzdělávací plán
V souladu se zněním § 18 školského zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) byl p ovolen individuální
vzdělávací plán následujícím studentům:

Rajnyšová Věra na základě žádosti zletilé žákyně ze dne 28.8.2007 povoleno rozhodnutím ředitelky ze
dne 29.8. 2007 z důvodu tíživé s ociální situace žákyně

Trifontiová Nikola na základě žádosti zákonného zástupce ze dne 13.2.2008 povoleno rozhodnutím ře d-
itelky školy dne 13.2.2008 z důvodů tíživé rodinné situace

Švejdová Michaela na základě žádosti zletilé žákyně ze dne 7.4.2008 povo leno rozhodnutím ředitelky
školy dne 8.4.2008 pro zdravotní důvody žákyně

Vilhelm Jan na základě žádosti zletilého žáka ze dne 26.9.2007 povoleno rozhodnutím ředitelky
školy dne 2.10.2007 z důvodu zařazení žáka do juniorské reprezetace ČR

Prokleška Eduard na základě žádosti zletilého žáka ze dne 7.2.2008 povoleno rozhodnutím ře ditelky
školy dne 7.2.2008 z důvodů rodinné situace žáka

Štětinová Štěpánka na základě žádosti zletilé žákyně ze dne 29.2.2008 povoleno rozhodnutím ředitelky ze
dne 4.3.2008 z důvodu tíživé sociální situace žákyně

Fröhlich František na základě žádosti zletilého žáka ze dne 28.1.2008 povoleno rozhodnutím ředitelky
školy ze dne 31.1.2008 z důvodů rodinné situace žáka

Martina Bílá na základě žádosti zletilé žákyně ze dne 8.10.20 07 povoleno rozhodnutím ředitelky ze
dne 26.10. 2007 z důvodu tíživé sociální situace žákyně

Jana Houšková na základě žádosti zletilé žákyně ze dne 31.8.2007 povoleno rozhodnutím ředitelky ze
dne 31.8. 2007 z důvodu tíživé sociální situace žákyně

6. Výsledky výchovy a vzdělávání

6.1. Celkový prospěch žáků ve škole za 1.pololetí školního roku 2007 /2008
Tabulka 14

Počet žáků stř. vzděl. s výuč. listem 190 Počet žáků stř. vzděl. s maturitou 226

Z toho prospělo s vyzn. stř. vzdě l. s výuč.
listem 3 Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 1

Z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem 97 Z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 144
Z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem 69 Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 68

Z toho ostatní 21 Z toho ostatní 13
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6.2. Celkový prospěch žáků ve škole za 2.pololetí školního roku 2007/2008
Tabulka 15

Počet žáků stř. vzděl. s výuč. li stem 172 Počet žáků stř. vzděl. s maturitou 217

Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s výuč. listem 6 Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 3

Z toho prospělo stř. vzděl. s výuč. listem 153 Z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 201

Z toho neprospělo stř. vzděl. s výuč. listem 13 Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 13

Z toho ostatní 0 Z toho ostatní 0

6.3. Docházka žáků do školy za 1. a 2.pololetí školního roku 2007 /2008
Tabulka 16

Zameškané hodiny
celkem
1. pol.

Z toho neomluv. hodiny 1.
pol.

Zameškané hodiny
celkem
2. pol.

Z toho neomluv. hodiny 2.
pol.

41708 3468 36391 1860

7. Maturitní zkoušky

7.1. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou
Tabulka 17

Počet žáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. 51
Z toho žáci z daného šk. roku 51
Z toho žáci z minulého šk. roku 0
Z toho žáci z předchozích šk. let 0
Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 1
Z toho u MZ prospělo s vyzn. 3
Z toho u MZ prospělo 46
Z toho u MZ neprospělo 1

7.2. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou – náhradní,opravné termíny
Tabulka 18

Počet žáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 6
Z toho u MZ prospělo s vyzn. 0
Z toho u MZ prospělo 5
Z toho u MZ neprospělo 1

Úroveň maturitních zkoušek byla na přibližně stejné úro vni jako loni.U studentů,kteří prospěli , lze zn alosti

hodnotit jako dobré.
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8. Závěrečné zkoušky

8.1. Hodnocení ukončení studia závěrečnou zkouškou
Tabulka 19

Počet žáků konajících poprvé ZZ stř. vzděl. s výuč. li stem 59
Z toho žáci z daného šk. roku 59
Z toho žáci z minulého šk. roku 0
Z toho žáci z předchozích šk. let 0
Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem 0
Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 6
Z toho u ZZ prospělo 47
Z toho u ZZ neprospělo 6

8.2. Hodnocení ukončení studia závěrečnou zkouškou – náhradní,opravné termíny
Tabulka 20

Počet žáků konajících opravnou ZZ stř. vzděl. s výuč. listem 6
Z toho u ZZ prospělo s vyzn. 0
Z toho u ZZ prospělo 5
Z toho u ZZ neprospělo 1

Celkově lze hodnotit znalosti žáků jako dobré, i když v delším časovém horizontu musíme konstatovat
mírný pokles úrovně žáků. Již do prvních ročníků přichází žáci s horším prospěchem. Částečně se dá
tento vstupní handicap napravit, ale ne zcela o dstranit.

9. Hodnocení výsledků výchovného působení

9.1. Výchovné poradenství
Ve školním roce 2007/2008 byla výchovným poradcem školy  paní Vladimíra Hefnerová. S náplní práce
výchovného poradce byla seznámena.
K práci se žáky měla vyčleněny konzultační hodiny. Ty byly uveřejněny na webu školy, stejně jako plán
výchovného poradce.
Náplň práce výchovných poradců je  stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o výchovném por a-
denství, § 7
 pomáhá studentům s výběrem vysokých škol
 informuje o dnech otevřených dveří na vysokých školách
 pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium a dbá na správnost vyplnění přihlášek na v ysoké

školy
 podílí se – společně s vedením školy – na organizaci dne otevřených dveří
 prezentuje školu na tzv. burzách škol spolupracuje s Úřadem práce v Lounech na akcích prezentují-

cích školu
 spolupracuje  při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy
 zvláštní pozornost  věnuje studentům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo chování,

a dále pak studentům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
 poskytuje individuální porady studentům a jejich zákonným zástu pcům při řešení výchovných

a výukových problémů
 spolupracuje při řešení vzniklých problémů s vedením školy a třídními učiteli, dále pak v obtížnějších

případech s pedagogicko – psychologickou poradnou nebo psychologem
 vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost vede evidenci integrovaných

žáků
 podílí se na přípravě individuálních vzdělávacích plánů společně s třídními učiteli a vedením škol
 k informovanosti studentů, rodičů, veřejnosti i budoucích studentů  používá nástěnku ve škole,
 WWW stránky výchovného poradce na školním serveru, články regionálním tisku, besedy se  studen-

ty i rodiči
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 úzce spolupracuje s výchovnými poradci základních škol v regionu Louny
 podílí se na tvorbě školního řádu, hodnocení výsledků vzdělávání žáků (tvorbě klasif ikačního řádu) a

pravidel pro udělování pochval a hodnocení chování studentů.

Stálým problémem je absence žáků; jak neoml uvená i omluvená. Omluvená absence je často skrytým
záškoláctvím, neboť někteří rodiče své děti  v každém případě omluví. Absence se pak odráží i na pr o-
spěchu a udělovaných výchovných opatřeních.
Jako další problém vidíme velkou fluktuaci žáků. Ukončování studia během školního roku, následná  regis-
trace na ÚP je pro žáky z nepodnětných rodin snadné a okamžité řešení momentálních problémů ve
výuce nebo docházce; minimum odcházejících žáků jeví snahu studovat zvolený obor na jiné šk ole.

9.2. Prevence sociálně patologických jevů

Výchovná poradkyně školy paní Vladimíra Hefnerová  se řídila Minimálním preventivn ím programem pro
školní rok 2007/2008, který byl veřejně přístupný na webu školy.
Jako výsledek při působení na žáky/dlouhodobý cíl MPP/ byla „Adopce na  dálku“ handicapovaného
chlapce v Indii. Iniciátorem byla třída MTA2, finančně přispěli i další žáci a zaměstnanci školy.
Střednědobé cíle MPP je možné označit za splněné. Z krátkodobých cílů MPP nebyla uskutečněna bes e-
da s K-centrem v Žatci pro organizační důvody K-centra.

9.3. Pochvaly a ocenění
Důvody udělení pochval Počet žáků
reprezentace školy, práce pro třídu, aktivita mimo své povinnost 24

9.4. Výchovná opatření
Důvody udělení výchovného opatření Stupeň opatření Počet žáků
drobnější přestupky proti šk.řádu napomenutí TU 53
opakované přestupky, nízká neomluvená absence důtka TU 67
hrubá nekázeň, neomluvená absence důtka ŘŠ 21

9.5. Snížený stupeň z chování
Důvody udělení výchovného opatření Stupeň opatření Počet žáků
důtka TU, opakované přestupky druhý stupeň 32
důtka ŘŠ, hrubá nekázeň třetí stupeň 24

9.6. Podmínečné vyloučení ze školy
Důvody udělení výchovného opatření Počet žáků
vysoký počet neomluvených hodin, hrubé a opakované porušení škol. řádu 12

10. Integrovaní žáci
Ve školním roce 2007/2008 byli v Pedagogicko psychologické poradně veden i 4 žáci. Pro tyto žáky

bylo výchovnou poradkyní požadováno vypracování individuálního plánu. Třídní učitelé byli informováni;
příslušní vyučující také.
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11. Soutěže a přehlídky

11.1. SOŠT a SOU Louny byla organizátorem
Druhý ročník jazykové olympiády pro střední odborné školy v anglickém a německém jazyce, jejímž orga-
nizátorem je SOŠT a SOU v Lounech.

Jazyková olympiáda

Vánoční turnaj žáků v sálové kopané

Velikonoční turnaj žáků v sálové kopané

Bowling – turnaj učitelů
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Beseda s poslancem Evropského parlamentu L iborem Roučkem

V nově vybavené a zrekonstruované aule SOŠT a SOU Louny se na besedě sešly i další lounské šk oly :
OA Generála Fajtla a Gymnázium V.Hlavatého.

11.2. SOŠT a SOU Louny se účastn ila

 Turnaj v „TRI-BALL CUPu“ - Pořádá OA Žatec (3. místo)
 „Vědomostní soutěž o EU“, za SOŠT a SOU soutěžil tým ve složení: Jan Vilhelm OBK3, Daniel

Princ STR3, Lukáš Koula STR2,  pod
vedením Ing. Jana Piricha.
Mezi vítězi se umístil i žák SOŠT a
SOU LounyJan Vilhelm ,který pak
navštívil sídlo Evropského parlamentu
ve Štrasburku.

 ŠSK pří GVH Louny „Okresní přebor středních škol ve volejbale chlapců a dívek“ ( chlapci –
2.místo, dívky - 5. místo)

 „Stochovský datlík“ – Soutěž v psaní na klávesnici (3. místo)

 Setkání studentů v německém Frankenbergu – 6 žákyň školy se s ing.Pirichem zúčastnilo na p o-
čátku prázdnin mezinárodního kempu

Beseda s poslancem Evropského parlamentu

Soutěž Automechanik Junior Chomutov

Vědomostní soutěž o EU

Okresní přebor středních škol ve volejbale chlapců a dívek
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12. Sportovní kurzy
Lyžařský kurz – Fofrník – Mikulov. Zúčastnilo se 22 žáků převážně z prvních ročníků

13. Další aktivity školy

Pod vedením předkladatelky žádosti o grant Nadace ČEZ výchovné poradkyně paní Hefner o-
vé zasvěcovali žáci 2. a 4. ročníků seniory do práce s PC a internetem.Součástí projektu byly
i besedy a přednášky o místní historii.

Projekt Šance – Děti a mládež bez přístřeší – „Děti ulice“, dobročinná akce
Projekt Sluníčko „Rozum a cit“ – dobročinná akce na podporu pěstounským rodinám

.

13.1. Další spolupráce školy

Významná je spolupráce s firmou Lounské strojírny,a.s., Praga Louny CZ a.s., SEKO edm a .s., OKIM
s.r.o., ČD a.s. , které zajišťují  odborný výcvik žáků  třetích ročníků a nabízí jim i pracovní uplatnění po
absolvování. Stěžejní pro školu je spolupráce s firmou Lostr a.s., která poskytuje žákům učebního oboru
Zámečník měsíční stipendia, odstupňované po ročnících, a materiálově vypomáhá škole.

14. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

9. a 10.června 2008 proběhla ve škole SOŠT a SOU Louny   inspekce prováděná ČŠI, zaměřená na kon t-
rolu vedení dokumentace školy podle právních předpisů.. Ve všech bodech kontroly nebylo Českou školní
inspekcí zjištěno porušení právních předpisů.

Lyžařský kurz

Projekt  „Vzdělávání seniorů“ – Nebojme se počítačů

Projekty  „Šance“, „Sluníčko“
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15. Zpráva o hospodaření za školní rok 2007 /2008
viz. příloha č.1 - Výsledovka r.2007 za HČ

viz. příloha č.2 - Výsledovka r.2007 za DČ

viz. příloha č.3 - Rozvaha r.2007

Výroční zpráva o činnosti školy schválena školskou radou dne 6.10.2008

                            Mgr.Simona Vágnerová
                                                                        ředitelka SOŠT a SOU Louny


