Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2019:

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

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

Mgr. Jaroslava Soukupová, e-mail: soukupova@ouvysehrad.cz
telefon: 224 921 403
3. Webové stránky školy:
www.ouvysehrad.cz
4. Cílová kapacita školy (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku):
Cílová kapacita školy byla navýšena na 600 žáků celkem.

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském
rejstříku:

Pečovatelské služby

cílová
kapacita
oboru /
programu
84

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

kód

název oboru / vzdělávacího
programu

OU Vyšehrad

75-41-E/01

škola

OU Vyšehrad

29-51-E/02

---

29-51- E/01

Potravinářské práce
Potravinářská výroba

84

OU Vyšehrad.

210

---

OU Vyšehrad

66-51-E/01

Prodavačské práce

126

---

Ou Vyšehrad

78-62-C/ 02

Praktická škola dvouletá

28

---

OU Vyšehrad

69-54-E/01

Provozní služby

56

---

OU Vyšehrad

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

378

---

Všechny vyučované obory v minulém školním roce byly tříleté s výučním listem, kromě oborů
Provozní služby a Potravinářské práce, které jsou dvouletým oborem vzdělání, rovněž
s výučním listem. Dvouletým oborem je i Praktická škola, která poskytuje střední vzdělání
bez výučního listu.
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2017/2018
a. nové obory – žádné
b. zrušené obory – žádné
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
b. jiná
a). Místa poskytovaného vzdělávání:
Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 31/6, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
- zřízeno HMP
poskytuje teoretické vzdělávání všem žákům školy a praktické vzdělávání formou
odborného výcviku
pro obor vzdělání Pečovatelské služby
pro obor vzdělání Potravinářské práce
pro obor vzdělání Potravinářská výroba
pro obor vzdělání Prodavačské práce
pro obor vzdělání Provozní služby
pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací služby
Na odloučeném pracovišti Chabařovická 4/1125, 182 00 Praha 8 bylo zajišťováno
teoretické vzdělávání 3. ročníků a praktické vzdělávání
pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací služby
pro obor vzdělání Potravinářská výroba
b)

Pro obor vzdělání Pečovatelské služby:
MŠ BoTa, Boleslavova 1675/1a, 140 00 Praha 4
- zřízeno MČ Praha 4
Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 19, 198 00 Praha 9
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- zřízeno HMP
Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4
- zřízeno MČ Praha 4
Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6
Domov s pečovatelskou službou, Janovská 486, 110 00 Praha 10
- zřízeno MČ Praha 10
MŠ a ZŠ Bártlova 83, 193 00 Praha 9
- zřízeno HMP
MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, 150 00 Praha 5
- zřízeno MČ Praha 5
MŠ HARMONIE, Tolstého 2 A/1353, 101 00 Praha 10
- zřízeno MČ Praha 10
Nemocnice sv. Alžběty, Na Slupi 448/6, 128 00 Praha 2
Pro obor vzdělání Potravinářské práce:
AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/ 117, 158 00 Praha 5
(pracoviště Hostivař, Štěrboholy, Zličín)
Pro obor vzdělání Stravovací a ubytovací služby:
SPV Vinohrady, s.r.o., Jana Masaryka 19, 120 00 Praha 2
- zřízeno SPV Vinohrady s.r.o.
Š J Štefánikova, Praha 5
- zřízeno HMP
Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, 116 43
Praha 1
SPŠ Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha10
Zřízeno HMP
VOŠZ a SZŠ 5. května
- zřízeno HMP
AV GASTRO s. r. o.
- zřízeno AV GASTRO s.r.o., Strašnická 151/36, Praha 10
VOŠES a SPŠPT Podskalská, Praha 2
- zřízeno HMP
Pro obor vzdělání Prodavačské práce:
AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, 158 00 Praha 5
(pracoviště: Hostivař, Štěrboholy, Zličín)
Pro obor vzdělání Potravinářská výroba:
Cukrářka/Cukrář
GLOBUS ČR, K. s., Chlumecká 765/6, Praha 9
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Řeznické a uzenářské práce
JOKOMA s.r.o. – Všetice 10, 257 44 Netvořice
MASO TŘEBOVLE – Třebovle 15, Kostelec nad Černými Lesy
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby:
Škola obsahuje celkem 19 učeben, z toho 12 učeben pro teoretickou výuku, 1 odbornou
určenou pro výuku ICT, místnost určenou pro školní knihovnu, kde občasně probíhá výuka
ČJL. Ostatní učebny slouží k provozování odborného výcviku (což je školní bufet, cvičná
kuchyňka a přední suterénní prostory školy, ve kterých byla rozsáhlou rekonstrukcí
vybudována pracoviště pro odborný výcvik žáků – tj. pekařská dílna, cukrářská dílna,
kuchyně. K tomuto náleží i prostory určené pro praktickou výuku žáků oboru Provozní služby
- tzv. byt, ve kterém proběhla rekonstrukce pod dohledem architekta a místnost sloužící
k prodeji pekařských a cukrářských výrobků – expedice. V průběhu předchozích dvou
školních roků proběhla komplexní rekonstrukce učeben č, 4, 6, 7, 8, 9,. V současnosti dobíhá
rekonstrukce prostor v horním patře budovy, tu zajišťuje firma STAK –DE s.r.o.
Dne 4. října 2016 začala výstavba pavilonu na školním dvoře. Stavbu zajišťovala společnost
KAZIKO a.s. se sídlem v Praze 9. Stavba byla slavnostně zkolaudována v dubnu 2018.
Pavilon funguje jako školní restaurace, gastronomické služby nabízí žákům a zaměstnancům
školy, zároveň i veřejnosti. Prostor školního pavilonu sloužil k provozování odborného
výcviku žáků oborů vzdělání Stravovací a ubytovací služby a Prodavačské práce.
Vybavení školy je standardní, postupně se rychle modernizující. Dokladem tohoto tvrzení je
doplnění vybavení několika multimediálními tabulemi LCD EPSON, devíti speciálními šicími
stroji a další pekařskou pecí s kynárnou pro potřeby odborného výcviku.
Škola nemá vlastní klasickou školní jídelnu, využívá nabídky služeb výše zmíněného
pavilonu a Střední průmyslové školy potravinářské technologie v Podskalské 10, Praha 2.
Školní hřiště a tělocvičnu škola rovněž neobsahuje. Tělocvičnu měla pronajatou od TJ Sokol
Vyšehrad.
Teoretická výuka v odloučeném pracovišti Chabařovická 4/1125, Praha 8 byla zajišťována
pro třetí ročníky ve standardně vybavené učebně. V této budově byla zajišťována výuka
odborného výcviku podle RVP Potravinářská výroba (3 cvičné učebny), Stravovací a
ubytovací služby (4 cvičné dílny). Jednotlivá školní pracoviště odborného výcviku simulují
reálné pracovní prostředí, jsou plně vybavena a odpovídají hygienickým a bezpečnostním
předpisům.
9. Školská rada – datum ustanovení, seznam členů:
Školská rada zahájila svou činnost dne 12. 2. 2006.
Seznam členů: Mgr. Kateřina Kosová – zástupce zřizovatele
Zdenka Turková – zástupce zřizovatele
Mgr. Helena Brábníková – zástupce pedagogických pracovníků
Luděk Ullík – zástupce pedagogických pracovníků
Ak. arch. Mojmír Průcha – zástupce nezletilých a zletilých žáků
Jaroslava Abrtová – zástupce nezletilých a zletilých žáků
Dnem 18. 5. 2008 skončilo první funkční období členů ŠR za pedagogické pracovníky,
za nezletilé a zletilé žáky.
Dne 16. 4. 2008 proběhly volby do ŠR, ve kterých byli zvoleni dva noví zástupci
pedagogických pracovníků a dva zástupci za nezletilé a zletilé žáky.
Datum první schůzky svolané ředitelkou školy bylo stanoveno na den 20. 5. 2008.
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Školská rada pracovala v tomto složení:
předsedkyně: Mgr. Eva Veverová
místopředseda: Pavel Bodor
členové: Rudolf Škach
Ing. Hana Štefková
Mgr. Kateřina Kosová
Zdenka Turková
Další složení školské rady:
zástupci zřizovatele: Alena Samková, od 5. 1. 2009 do 4. 1. 2012
PaedDr, Jiří Pilař, od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012
zástupci pedagogických pracovníků: Mgr Eva Veverová, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
Rudolf Škach, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
zástupci nezletilých a zletilých žáků: Ing. Hana Štefková, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
Pavel Bodor, od 18. 5. 2009 do 17. 5. 2011
Další volby do školské rady proběhly dne 13. 4. 2011, jelikož končilo funkční období
zástupců pedagogických pracovníků a zástupců nezletilých a zletilých žáků.
Složení školské rady:
předsedkyně: Blanka Šternerová, učitelka OV OU Vyšehrad
kontaktní údaje: Augustinova 2079/17, 148 00 Praha 4
tel.: 736 238 352
místopředsedkyně: Marcela Krotilová
členové: Alena Samková – opětovně jmenována Radou hlavního města Prahy od 1. 7. 2012
do 30. 6. 2015
Jiří Pilař – opětovně jmenován Radou hlavního města Prahy od 1. 7. 2012 do 30. 6.
2015
Alena Mičánová
Tomáš Čermák
zástupci pedagogických pracovníků: Marcela Krotilová, od 18. 5. 2011 do 17. 5. 2014
Blanka Šternerová, od 18. 5. 2011 do 17. 5. 2014
zástupci nezletilých a zletilých žáků: Alena Mičánová, od 18. 5. 2011 do 17. 5. 2014
Tomáš Čermák, od 18. 5. 2011 do 17. 5. 2014
Školská rada pracovala v tomto složení:
zástupci zřizovatele: Mgr. Ondřej Machů, od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018
PaedDr. Jiří Pilař, od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018
zástupci pedagogických pracovníků: Bc. Marcela Krotilová, od 18. 5. 2014 do 17. 5. 2017
Blanka Šternerová, od 18. 5. 2014 do 17. 5. 2017
zástupci nezletilých a zletilých žáků: Martina Lehnerová, od 18. 5. 2014 do 17. 5. 2017
Ladislava Kostlivá, od 18. 5. 2014 do 17. 5. 2017
Složení školské rady dle data ustanovení ze dne 3. 4. 2017:
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zástupci zřizovatele: zůstávají výše uvedení
zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Petra Šandlová (předsedkyně)
Blanka Hlavsová (místopředsedkyně)
Zástupci nezletilých a zletilých žáků: Jana Dlouhá
Giuseppe Ranieri
Časové ohraničení pracovního působení výše zmíněných členů školské rady je od 3. 4. 2017
do 3. 4. 2020.
Aktuální složení školské rady OU Vyšehrad:
(volení zástupci za pedagogické pracovníky)
předseda: Mgr. Matěj Palatý, od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021
místopředsedkyně: Jana Kotková, od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021
(volení zástupci za nezletilé a zletilé žáky)
Iveta Tichá, od 17. 10. 2018 do 30 9. 2021
Sára Gancarčíková, od 17. 10. 2018 do 30. 9. 2021
(jmenovaní zástupci za zřizovatele)
PaedDr. Jiří Pilař, od 1. 10. 2018 do 1. 10. 2021
Jan Jelínek, od 15. 3. 2019 do 2022
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II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogičtí pracovníci:

b.

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

5

5

52

50,7

0

0

OU Vyšehrad

počet celkem
ve fyzických
osobách
k 31.12.2018
52

50,7

kvalifikovaných

46

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků
88%

nekvalifikovaných

6

12%

počet pedagogických pracovníků

věková struktura pedagogických pracovníků
v tom podle věkových kategorií
do 20 let
0

d.

52

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

c.

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

OU Vyšehrad

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

počty osob

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a.

škola

1.

21 – 30 let
0

31 – 40 let

41 – 50 let

6

51 – 60 let

19

18

61 a více let
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další vzdělávání pedagogických pracovníků



Celoživotní vzdělávání – Sociální pedagogika – UJKEP Ústí nad Labem, 1 účastnice



Celoživotní vzdělávání – Pedagogika – vzdělávací institut Středočeského kraje, Praha
5, 3 účastnice



Učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – PF UK Praha, 1 účastník



Učební obor Kuchařka/Kuchař – Střední škola gastronomie a hotelová, Praha 4, 1
účastnice
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Letní škola občankářů – Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, 1
účastnice



Asistent pedagoga – konference – Pasparta Publishing, s.r.o., Libčice nad Vltavou, 2
účastnice



Bezpečnost, právo a rizikové chování – odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
– MHM P, 2 účastnice



Workshop k šablonám pro SŠ a VOŠ – seminář krajského akčního plánu pro Prahu,
2 účastníci



Workshop k ŠIKK – MHMP, 2 účastníci



Tvorba inkluzivní koncepce v hl. m. Praze – MHMP, 1 účastník



Seminář pro pedagogy – Senát, 2 účastnice



Nové přístupy k duševnímu zdraví a psychické odolnosti učitelů – NÚDZ, 1 účastnice



Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob – NÚV, 1
účastnice



Specifika péče o děti se speciálními výchovnými potřebami – DC Paprsek, Praha 9
, 1 účastnice



Aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením – MŠMT, operační
program EU, 1 účastnice



Bálintovské skupiny – MŠMT, operační program EU, 1 účastnice



9. cyklus školení učitelů teoretické a praktické výuky oboru Pekař na téma „Droždí a
kvasy“ – Stará Boleslav, Svaz pekařů a cukrářů, 2 účastnice



Metodické setkání školních psychologů a školních speciálních pedagogů – NÚV, 1
účastnice



Pracovní seminář školních metodiků prevence rizikového chování – skupinová forma
řešení problémů se zaměřením na podporu pedagogických pracovníků pod vedením
Lenky Maruškové - PPP Francouzská 56, Praha 2, 1 účastnice



Pražské fórum primární prevence 2019 na téma „Syndrom týraného a zneužívaného
dítěte, spolupráce škol a OSPOD“ – MHMP, 1 účastnice



(NE)BEZPEČNEJ SVĚT A FILM – oddělení prevence ZSOP MHMP, 2 účastnice



Celostátní konference rizikového chování ve škole – společnost SEMINARIA, MHMP,
3 účastnice



Závěrečné pracovní setkání školních metodiků prevence se zástupci magistrátu a
městských částí, spolupracujících v rámci prevence rizikového chování se školami –
PPP Francouzská 56, 1 účastnice
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Začínáme učit s filmem – seminář pro vyučující – Jeden svět, 3 účastníci



Závěrečné zkoušky v oboru Pečovatelské služby – NÚV, 1 účastnice



Pomozte strojařinu při blížit ženám – VUPSV, operační program EU

Diskusní setkání


Kulatý stůl ke vzdělávací politice – SKAV, Středisko vzdělávací politiky UK Praha,
2 až 4 účastníci pravidelně



PPP Francouzská 56, 101 00 Praha 10, 1 až 3 účastnice
jazykové vzdělávání a jeho podpora

e.

z toho

2.

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

celkem (fyzické osoby)
---

(dle zákona o ped. prac.)

2

rodilý mluvčí

---

Nepedagogičtí pracovníci školy:
a.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

15

14,85

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků


Příprava inventarizace a závěrky roku 2018 – OLME Soft, Daňkova 1, 143 00 Praha
4, 2 účastnice



Školení tvorby tiskových sestav v systému Škola – Gymnázium Botičská, 1 účastnice



Školení – Spisová služba a GDPR – MHMP, 1 účastnice



Vzdělávací program: GDPR srozumitelně a prakticky – NIDV, 1 účastnice



Školská matrika – MŠMT, operační program EU, 1 účastnice



Školení na téma: revize kotlů a tlakových nádob – firma PROTOM STRAKONICE, 1
účastník
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III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty žáků:
a.

denní vzdělávání
škola

počet
tříd

počet
žáků

OU Vyšehrad

28

323

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
-

b.

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

b.

denní vzdělávání
škola

průměrný počet
žáků na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků na učitele

OU Vyšehrad

11,5

6,2

vzdělávání při zaměstnání – škola neprovozuje

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

1

Plzeňský

---

Pardubický

---

Olomoucký

1

Moravskoslezský

---

Liberecký

---

Královéhradecký

počet žáků
celkem
z toho nově
přijatí

Vysočina

OU
Vyšehrad

Karlovarský

škola

Jihomoravský

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

Jihočeský

3.

vzdělávání při zaměstnání - škola neprovozuje

kraj

2.

přerušili vzdělávání: 3
nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
sami ukončili vzdělávání: 33
vyloučeni ze školy: 2
nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 1
přestoupili z jiné školy: 9
přestoupili na jinou školu: 3
jiný důvod změny: 17 žáků nereagovalo na Výzvu ŘŠ, čímž jim bylo
ukončeno vzdělávání z důvodu neomluvené absence

1

---

---

---

---

---

2

91

3

---

98

--- ---

---

---

---

---

---

37

1

---

39
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z celkového
počtu žáků:

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků:
a. denní vzdělávání
prospělo s vyznamenáním

86

neprospělo

10

opakovalo ročník

0

počet žáků s uzavřenou klasifikací
do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků

b.

316
90 %

průměrný počet zameškaných hodin
na žáka

198

z toho neomluvených
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vzdělávání při zaměstnání – škola neprovozuje

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

101

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

počet žáků, kteří byli
hodnoceni:

0
7

prospěl s vyznamenáním

35

prospěl

66

neprospěl

0

zkoušku nekonal

1

11

39

15

40

počet kol přijímacího řízení celkem

2

2

2

2

2

2

2

počet přijatých celkem

12

18

15

15

31

10

29

z toho v 1. kole

11

15

13

13

28

6

25

z toho ve 2. kole

1

5

2

2

3

4

4

z toho v dalších kolech

0

0

0

0

0

0

0

z toho na odvolání

0

0

0

0

0

0

0

počet nepřijatých celkem

0

2

4

2

8

5

12

počet odevzdaných zápis. lístků

9

12

12

12

12

8

18

přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
(denní vzdělávání)

7.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin:

V tomto školním roce školu navštěvovalo 9 cizích státních příslušníků v tomto zastoupení:
Slovensko: 2 žákyně
Ukrajina: 1 žák
Litva: 1 žák
Maďarsko: 1 žák
Kyrgyzstán: 1 žák
Vietnam: 2 žáci
Čína: 1 žák
Šlo o žáky se slabší jazykovou barierou (řeč zvládali, v písemném projevu chybovali). Větší
jazykovou barieru jsme zaznamenali u žáků asijského původu. Do třídního kolektivu se
zařadili bez problémů. Žáci OU jsou dlouhodobě vedeni k vzájemnému pochopení, toleranci
a respektu.
V Odborném učilišti Vyšehrad se vzdělává několik příslušníků romského etnika, jejich
vzdělávání probíhá různě a s různými výsledky. Dá se říci, že se příliš neliší od průběhu
a výsledků vzdělávání žáků většinové populace. Charakteristickým rysem je jejich slabší
motivace, aktivita a angažovanost.
8.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků:

Odborné učiliště Vyšehrad je školou, která poskytuje vzdělávání žákům se zdravotním
postižením. Předpokladem k přijetí ke vzdělávání je předložení doporučení z vyšetření
12

75-31-J/01
Asistent pedagoga

17

29-51-E/01
Potravinářská
výroba

19

75-41-E/01
Pečovatelské
služby

20

65-51-E/01
Stravovací
a ubytovací služby

69-54-E/01
Provozní služby

12

29-51-E/02
Potravinářské
práce

počet přihlášek celkem

78-62-C/02
oborů vzdělání
Praktická
škola
kód, název
dvouletá

66-51-E/01
Prodavačské práce

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020:

OU Vyšehrad

6.

5
2
0
0
0
0
0
5
0

pedagogicko psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.
Přednostně jsou přijímáni uchazeči s LMP a závažnými VPU.
Počet žáků podle postižení:
mentální postižení – 233 žáků celkem
z toho středně těžké – 9 žáků
s více vadami – 28 žáků
se závažnými VPU – 56 žáků
se závažnými VPCH – 3 žáci
autismus – 2 žáci
zrakové postižení – 1 žák
9.

Vzdělávání nadaných žáků:

Škola neprovozuje.
10.

Ověřování výsledků vzdělávání:

Ve školním roce 2018/2019 se neuskutečnilo ověřování výsledků vzdělávání žáků
standardně nabízenými postupy. Výsledky vzdělávání byly ověřovány formou vlastních
srovnávacích testů.
11. Školní vzdělávací programy:
Počínaje 1. zářím 2009 byla zahájena výuka podle ŠVP pro obor vzdělání Provozní služby.
V průběhu školního roku 2009/2010 byly vytvořeny formou týmové práce učitelů OU
Vyšehrad ŠVP pro obory vzdělání Prodavačské práce, Potravinářské práce, Stravovací
a ubytovací služby a druhá verze ŠVP pro obor vzdělání Provozní služby. Výuka dle tohoto
programu byla realizována od 1. září 2010. V průběhu školního roku 2010/2011 byl
vypracován pedagogy školy nový ŠVP určený oboru vzdělání Pečovatelské služby, vyučovat
se podle něho začalo od 1. září 2011.
V průběhu školního roku 2011/2012 došlo k úpravě ŠVP oborů vzdělání Pečovatelské
služby, Prodavačské práce a Stravovací a ubytovací služby a to na základě zrevidovaného
učebního plánu. Nový školní vzdělávací program byl vypracován pro obor vzdělání
Elektrotechnické a strojně montážní práce. Vyučování podle těchto verzí bylo zahájeno
s počátkem školního roku 2012/2013. Školní rok 2014/2015 byl zasvěcen tvorbě ŠVP
Cukrářka/Cukrář a to na základě RVP Potravinářská výroba. Výuka dle tohoto programu byla
zahájena od 1. 9. 2015. Dvouletým oborům vzdělání Provozním službám a Potravinářským
pracem byl upraven učební plán, byla zrušena výuka anglického jazyka, jejíž hodinová
dotace byla využita zavedením předmětů finanční gramotnost a praktická cvičení. Výuka
takto obohacených ŠVP byla zahájena od 1. 9. 2015. Ve školním roce 2016/2017 dostal
konečnou podobu ŠVP pro Praktickou školu dvouletou, podle kterého se měli žáci vzdělávat
od 1. 9. 2017. Připraven je i ŠVP 75-31-J/01 Asistent pedagoga.
Všechny školní vzdělávací programy jsou výsledkem týmové práce pedagogů, obsah ŠVP
není nikdy konstantní, vždy se dá obohacovat, pozměnit, reagovat na nové přínosné
informace. Specifickým problémem OU Vyšehrad v současné době je skladba žáků se
sníženým intelektem, což vyplývá z míry jejich zdravotního postižení a obava, zda požadavky
a kompetence jednotlivých ŠVP v dané míře zvládnou.
Škola se zároveň podílí na celorepublikové revizi RVP, kterou řídí NÚV, a zároveň na revizi
závěrečné zkoušky.
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12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora:
Vedení OU Vyšehrad si uvědomuje nezbytnost jazykového vybavení lidí žijících v 21. století.
Na základě této myšlenky byl zařazen do učebního plánu 1. a 2. ročníku všech vyučovaných
oborů vzdělání anglický jazyk. Pestrost vyučovacích hodin podporuje i občasné zařazování
témat z časopisu Gate, Bridge, Ready to Read a využití poslechu v hodině. Je třeba
konstatovat, že pro žáky dvouletých oborů vzdělání bylo osvojení si základů cizího jazyka
obtížné, proto byla hodinová dotace předmětu nahrazena obsahem a dovednostmi
praktičtějšího charakteru. Cizímu jazyku se vyučovalo 196 žáků školy.

14

IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství:

Oblasti výchovného poradenství je ve škole dlouhodobě věnována vysoká pozornost. Výkon
funkce výchovné poradkyně zastávaly dvě pracovnice, obě zároveň pracují ve funkci
zástupkyně ředitele školy. Kvalifikační předpoklady i „lidské předpoklady“ obě pracovnice
splňují. Jedna z nich je absolventkou FF UK v Praze, oboru pedagogika – psychologie, druhá
výchovná poradkyně je absolventkou studia výchovného poradenství na PF UK v Praze.
Prioritou obou těchto pracovnic je dlouhodobá pedagogická praxe, zájem o nejnovější trendy
v oblasti výchovy mládeže, ale zejména vyšší stupeň sociálního cítění. Obě navštěvovaly
schůzky výchovných poradců v PPP Francouzská 56, Praha 10.
Ve školním roce 2018/2019 ve škole již třetím rokem působila školní psycholožka.
Každodenní přítomnost této odbornice se projevila jako velmi přínosná. Spolupráce školní
psycholožky s výchovnými poradkyněmi i třídními učiteli fungovala na dobré úrovni.
Oblast výchovného poradenství ve Vratislavově ulici je rozdělena mezi její 2 pracovnice tímto
způsobem: Jedna zajišťuje výchovné poradenství žáků 1. ročníků a druhá pracovnice
zajišťuje poradenství žáků 2. a 3. ročníků. V průběhu školního roku se mnohokrát sešla
výchovná komise. Nejčastěji řešené výchovné problémy: nepravidelná školní docházka, jak
do školy, tak i na pracoviště odborného výcviku, opakovaná neomluvená absence žáků,
pozdní předkládání omluvenek, opakované pozdní příchody, nevhodné chování k vyučujícím
nebo spolužákům, slabý zájem o zvolený obor vzdělání a s ním spjaté slabé školní výsledky.
Kariérnímu poradenství škola již tradičně věnuje značnou pozornost, a to především
v případě žáků vycházejících ročníků. Žáci třetích ročníků, spolu se svými pedagogy,
navštívili v rámci předmětu občanská nauka úřad práce, zde byli seznámeni s nabídkou
kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů. V rámci přípravy žáků na pracovní trh pedagogové
školy učí své žáky vyplňovat dotazníky a různé formuláře, napsat životopis, psát různé
žádosti, odpovídat na inzeráty s pracovní nabídkou atd. Žákům, kteří mají zájem
a předpoklady pokračovat v dalším vzdělávání, poskytujeme všestrannou pomoc.
Výchovné poradkyně v průběhu školního roku podávaly informace zájemcům o vzdělávání
na našem OU, a to telefonicky, prostřednictvím e-mailové pošty i prostřednictvím osobního
kontaktu s jednotlivci a celými třídními skupinami. Dobrou tradicí školy se stala každoroční
listopadová schůzka výchovných poradců z různých ZŠ s vedením Odborného učiliště
Vyšehrad.
2.

Prevence sociálně patologických jevů:

Škola měla pro školní rok vypracovaný Minimální preventivní program, který vycházel z
Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních, který vydalo MŠMT ČR pod č.j.: 20 006/2007-51 a řídil se
dalšími pokyny a náležitostmi, které čerpala školní metodička prevence formou studia
specializačních činností na PF UK v Praze. Školní metodička prevence pracovala v rámci
svého působení s žáky, zákonnými zástupci a pedagogickým sborem. Oblast prevence
rizikového chování zasahuje zejména do předmětů občanská nauka, tělesná výchova,
psychologie, zdravověda, epidemiologie a rodinná výchova. Součástí tohoto působení je
všestranná podpora zdravého způsobu života a vytváření podmínek k spontánním aktivitám
mladých lidí, k pozitivnímu prožívání volného času.
Dokladem dobré spolupráce školních metodiků prevence se zainteresovanými institucemi
bylo navázání spolupráce se společností PROXIMA SOCIÁLE. Zaměstnanci této společnosti
se zaměřili na žáky 1. ročníků s preventivním programem s názvem Komunikace, konflikty a
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jejich řešení. Žáci 2. ročníků se zapojili do programu na téma Trestní odpovědnost. Velký
ohlas měl, jako již tradičně, seminář určený žákům 2. ročníků na téma Extremismus a
kriminalita z nenávisti. Za občanské sdružení IMPERATIV seminář vedl bývalý elitní policista
Mgr. Lebeda. Rovněž vedl preventivní program z.s. s názvem „Zákon a prevence“, kterého
se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků. Mgr. Lebeda se v naší škole výborně etabloval, spolupráce
s ním je pro naše žáky velkým přínosem.
Velmi kvalitní program z oblasti primární prevence připravili zaměstnanci Hygienické stanice
hl. m. Prahy s názvem „Hrou proti AIDS“. Tento interaktivní projekt, jehož cílem je dát
mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech
přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím
otěhotněním a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích.
Projektu se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníků. Úspěšný byl i program „Jsem in, já nekouřím“.
Přednáška Agentury JL v divadle U Hasičů, kterou vedl mjr. JUDr. Jaromír Badin na téma
„Drogová kriminalita a my v roce 2019“ spojená s besedou o současné drogové scéně
mládeže. Beseda byla doplněna policejními záběry z vyšetřování.
V rámci festivalu „Jeden svět na školách“ žáci shlédli film „Follow Me“, který ukazoval vliv
sociálních sítí na život mladého člověka. V rámci „Febiofestu“ žáci viděli maďarský film
„Doufám, že příště umřeš“. Posláním dramatu bylo varovat před nenápadným rozvojem online vztahu, který hraničí se zneužíváním.
Další – viz Školní preventivní program.
3. Ekologická výchova a environmentální výchova:
V souvislosti s metodickým pokynem MŠMT ČR k environmentálnímu vzdělávání a výchově
žáků začleňují vyučující tuto výchovu do výuky jednotlivých předmětů. Dle svých možností
se snaží o ekologizaci provozu školy např. důsledným tříděním odpadu a vedou k této
aktivitě i žáky, dále k šetření energiemi. Vzhledem k mentálnímu postižení našich žáků je
obtížné pracovat s globálními problémy, a tak se snažíme o co nejúčinnější propojení
environmentální výchovy s každodenním životem našich žáků. Rovněž i zde se zaměřujeme
na budování zdravého životního stylu. Cílem výchovného působení pedagogického sboru na
naší škole je „zdravý mladý člověk“, zodpovědný za svůj život s šetrným vztahem k sobě
samému, druhým lidem a životnímu prostředí.
4. Multikulturní výchova:
Vedení školy včetně celého pedagogického sboru se snaží pozitivně působit v oblasti
multikulturní výchovy žáků OU Vyšehrad. Multikulturní výchova je nejvíce rozvíjena a
podporována v předmětech: občanská nauka, český jazyk a literatura, psychologie,
společenská výchova., rodinná výchova. Je třeba poznamenat, že se ze strany pedagogů
nejedná o snadnou práci, neboť myšlení našich žáků v mnoha případech podléhá ustáleným
stereotypům a mediálně probíraným kauzám. Velmi často je nezbytné u nich tlumit xenofobní
a občas i rasistické nálady.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji:

Prioritní snahou pedagogů bylo vedení žáků k uvědomění si změn způsobených změnou
klimatu, poukázat na negativa, která v přírodním prostředí způsobil člověk a zároveň vést
k uvědomění si nezbytnosti zachování a obnovy udržitelných zdrojů. Zaměřit se na šetření
energií, hospodárnou práci s vodou, potravinami, nakládání s obaly a jiným odpadem – na
toto se zaměřil zejména odborný výcvik. U žáků byl posilován odpovědný postoj k vlastní
profesní budoucnosti, tedy i vzdělávání, k pochopení významu celoživotního učení a
přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu práce.
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6.

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

Vzdělávací a poznávací akce


FOR GASTRO a HOTEL – výstavní akce zaměřena na práci v gastronomii –
Výstaviště Praha Letňany, zúčastnili se žáci všech ročníků školy



Reprezentační prostory Pražského hradu, Senát – zúčastnily se třídy v rámci ON



Radotínská pekárna – odborná akce pro 2. ročník oboru vzdělání Potravinářské
práce



Pekárna Michle – exkurze s výkladem, kterou navštívila skupina žáků odborného
výcviku oboru vzdělání Potravinářské práce se svou učitelkou



Muzeum másla v Máslovicích u Prahy – úspěšná exkurze žákyň 2. ročníku oboru
vzdělání Potravinářská výroba se svou učitelkou



FOK pro nové generace (generální zkouška) Jakub Jan Ryba“ Česká mše vánoční
v kostele sv. Šimona a Judy – před vánočními svátky se zúčastnily 2 školní třídy a
vystoupení Josého Cury – Pohyblivé obrázky. Cyklu soudobé hudby se zúčastnili
žáci Praktické školy dvouleté se svou třídní učitelkou.



Prohlídka historické budovy Národního divadla s výkladem – v rámci předmětu
český jazyk a literatura se zúčastnili žáci dvou tříd, akci zaštiťovala učitelka ČJL



Návštěva národní kulturní památky Terezína. Zúčastnil se výběr žáků s učitelkou
ČJL



Exkurze do Drážďan určená žákům oboru Pečovatelské služby, a to se zaměřením
na prohlídku Muzea hygieny. Doprovod žáků – učitelky odborných předmětů.



Poselství křesťanských svátků – VELIKONOCE – Bazilika sv. Petra a Pavla,
(zajistilo Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského). Poselství absolvovali
žáci 1. a 2. ročníků spolu se svými učiteli



NGO MARKET 2019 Newsletter – akci absolvovali žáci oboru Pečovatelské služby
a Provozní služby se svou třídní učitelkou



Výstava BODY 2018 – navštívili ji žáci 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Pečovatelské
služby spolu se svou třídní učitelkou a zástupci z řady rodičů



Okamžiky století 1918 – 2018 ve fotografiích ČTK – výstavu shlédli žáci Praktické
školy dvouleté, a to 1. i 2. ročník



NATURE – FUTURE: Rostliny budoucnosti v Galerii vědy a umění AČR – výběr
žáků s třídními učitelkami



Městská knihovna v Praze – zúčastnila se skupina žáků s učitelkou ČJL



Tematická prohlídka Vyšehradu s odborným výkladem se uskutečnila pro třídy
Prodavačských prací s pedagogickým doprovodem
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Exkurze do výrobního závodu firmy Maso – Třebovle – zúčastnili se žáci 3. ročníku
oboru Řeznické a uzenářské práce



Prohlídka účelového stravování – Fakultní nemocnice Motol – exkurze určená
žákům 3. ročníků oboru Stravovací a ubytovací služby se svou učitelkou



Celoškolní filmové představení v kině LUCERNA „Hovory s T. G. M. – oslava 100
let české státnosti



JEDEN SVĚT – v rámci přehlídky filmů žáci shlédli oceněný film s názvem
„Anoteho archa“, dále „Doufám, že příště umřeš“, „Follow Me“, „Reds. Do toho“,
„Osmá třída“.



FEBIOFEST – žáci shlédli film „Mia a bílý lev“, který byl posléze oceněn. Doplňuji,
že naši každoroční účast na uvedených filmových projekcích označuji za velmi
přínosnou



Expozice ČNB – Lidé a peníze – expozici navštívili žáci Provozních služeb a oboru
Potravinářské práce se svou vyučující



Zemědělské muzeum – prohlídka výstavních prostor



Návštěva cukrovaru a muzea v Dobrovici – tematická exkurze 7 tříd, která žákům
napomohla snáze pochopit výrobu cukru a 7 pedagogů

Aktivity Podpory odborného vzdělávání:
1. Projekt: „Exkurze žáků k odborníkům aneb zážitková výuka v praxi.“
 Exkurze 18-ti žáků do pivovaru v Českých Budějovicích oboru vzdělání Stravovací
a ubytovací služby. Doprovod činily 2 učitelky


Zážitková gastronomie – kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague –
navštívilo 14 žáků oboru Stravovací a ubytovací služby se svou učitelkou



Exkurze do Drážďan a Míšně – zúčastnila se skupina 27 žáků oboru zejména
Potravinářská výroba v doprovodu 2 učitelů



Zájezd do Muzea čokolády v Táboře – město navštívila skupina 28 žáků s 2
pedagogy



2. Projekt: „Zážitkem k posílení profesního vědomí“
Odborná exkurze do Linze – za poznáním krajových cukrářských specialit našich
sousedů – 24 žáků a 3 učitelé



Odborná exkurze do mlýna U Veselých v Chotči – Zpracování obilovin v praxi –
výběr 13-ti žáků, s nimi 2 pedagogové



Od produkce surovin až pop výrobu zboží a prodej – exkurze na farmě U Hrabánků
– zúčastnila se skupina 16-ti žáků oboru Prodavačské práce, s nimi 2 učitelky



Exkurze žáků do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře – návštěva skupiny 28
žáků oborů Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba se 2 učitelkami



Projektový den na téma : „VODA A CIVILIZACE“ – zúčastnili se žáci všech tříd
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Sportovní kurzy


Lyžařského výchovně výcvikového kurzu určeného žákům 1. ročníků se zúčastnilo
18 žáků OU Vyšehrad, a to v termínu od 20. – 24. 3. 2019. Roli pedagogického
dohledu plnili 2 pedagogové TV a další. Kurz probíhal v měsíci březnu v Krkonoších
v hotelu Kolínská bouda v Peci pod Sněžkou



Sportovně turistický kurz v termínu od 20. – 24. 5. 2019 organizačně zaštítili 2 učitelé
TV + další 2 učitelky. Místem pobytu byla Spindler bouda v Krkonoších – ve
Špindlerově Mlýně

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou):


Klub mladého diváka – 10 účastníků. Klub mladého diváka vedla učitelka ČJL. Se
svými svěřenci každý měsíc navštívila vybrané divadelní představení



Sportovní kroužek stolního tenisu – 10 frekventantů vedl učitel TV

8. Soutěže:
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod.
A Odborné


Zlatá vařečka – 6. ročník kuchařské soutěže pro žáky oboru vzdělání typu „E“ na
téma: “DEN MATEK.“
Soutěž se uskutečnila dne 23. 1. 2019 v prostorách Střední školy řemesel
Kunice, účast přijali žáci ze sedmi škol.
Zadání: 1. Studený předkrm
2. Příprava minidezertu
3. Prostření slavnostní tabule
Vše v limitu 180 minut.
Soutěž zaměřená na přípravu výrobků studené kuchyně, cukrářských výrobků a
prostření tabule na dané téma.
Hodnotila se estetika výrobků, zručnost a dodržování hygienických zásad při
práci.
Vyhodnocení: 1. místo – žáci SŠ Kunice
2. místo – žáci OU Vyšehrad
3. místo – žáci OU Kanina

B Vědomostní


Hrátky s matematikou – soutěž s několikaletou tradicí připravila a organizačně
zajistila Mgr. M. Pilátová.
Soutěž se uskutečnila na půdě OU Vyšehrad na přelomu března a dubna 2019.
Kolo bylo určeno pro žáky všech oborů bez rozdílu.
. Cíl: povzbudit hravost, soutěživost a logické myšlení.
Školního kola soutěže se zúčastnili v měsíci únoru žáci 1. a 2. ročníků, v lichém
týdnu se školního kola zúčastnilo 94 žáků a v sudém týdnu 92 žáků. Do
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závěrečného finále postoupilo v lichém týdnu 10 žáků a v sudém týdnu rovněž
10 žáků.
Žáci měli za úkol vyřešit 8 příkladů různé obtížnosti. Doba určená k vypracování
– 40 minut. Témata zhruba odpovídala probíranému učivu prvního ročníku:
převody měrných jednotek, prostorová představivost, finanční gramotnost,
logická úvaha. K postupu do finále žáci potřebovali získat alespoň 14 bodů.
Ve finálovém kole měli soutěžící vyřešit celkem 10 úloh v čase asi 40 minut.
Největší obtíže činilo řešení příkladů č. 5 (kolik je sportovců v družstvu) a č. 3
(jestliže 2 odeberou zlomek z celku, kolik zbyde). Velké potíže žákům způsobil i
převod jednotek času (sudá, menší než 1 apod.)
Nejúspěšnějšími soutěžícími byli žáci oboru vzdělání Potravinářská výroba
(Cukrářka/Cukrář) a Stravovací a ubytovací služby. Úspěšně si počínali i žáci
oboru v zdělání Prodavačské práce.
Třem nejúspěšnějším v každém týdnu byly předány diplomy a dort, diplomem
byli oceněni i všichni ostatní účastníci soutěžního klání.
Skladba realizačního týmu: 3 vyučující předmětu matematika
C Sportovní
Zástupci Odborného učiliště Vyšehrad se pravidelně účastní soutěží pořádaných Českým
svazem mentálně postižených sportovců, SK IMPULS PRAHA. Sportující žáky v doprovázeli
učitelé tělesné výchovy.


Dny atletiky na OU Vyšehrad se konaly ve dnech 7. 9. a 11. 9. 2018 na stadionu
Na Děkance. Aktivně se v obou dnech zúčastnilo 160 žáků. Soutěžilo se ve
dvou výkonnostních kategoriích, podle stupně znevýhodnění. Realizátorem
akce byl učitel TV, který úspěšně navázal na působení svých předchůdců



Pražský přebor ve stolním tenise se uskutečnil dne 17. 10. 2018 na SOŠ a SOU
stavební Praha 9 – Jarov. Pořadatelem byl SK IMPULS PRAHA ve spolupráci
s SOŠ a SOU stavební Praha 9 – Jarov. Hrálo se podle pravidel (na 2 vítězné
sety do 11 bodů. OU Vyšehrad reprezentovalo 6 žáků, z nichž 3 obsadili1. místo



Přebor Prahy ve futsalu proběhl dne 6. 11. 2018 v sále SOŠ a SOU stavební
Praha 9, Jarov. Turnaje se zúčastnily 2 týmy naší školy pod vedením učitele TV.
V konečném pořadí se náš výběr „A“ umístil na 2. příčce, tým „B“ obsadil
konečné 4. místo



Mistrovství ČR ČSMPS ve stolním tenise 2018 proběhlo ve dnech 14. – 15. 11.
2018 v Hradci Králové. Letošní 26. ročník reprezentovala za OU Vyšehrad
trojice závodníků. Nejlepšího výsledku dosáhl náš žák 1. ročníku, který
v kategorii juniorů obsadil 3. místo, Děvčata se v konečném pořadí umístila na
5. a 6. příčce



XVIII. mistrovství ČR ČSMPS ve florbalu se konalo dne 11. – 12. 4. 2019
v městské sportovní hale v Hostinném, v jednotlivých zápasech se setkaly tyto
týmy: INTEGRA HRADEC KRÁLOVÉ, INTEGRA HOŘICE, HANDISPORT
LIBEREC IMPULS PRAHA, SOUHRA HOSTINNÉ, OLYMP JIRKOV.
Pořadatel: SŠ a ZŠ Sluneční Hostinné, SOUHRA TJ TATRAN Hostinné.
Za OU Vyšehrad nastoupilo 8 žáků.
Výsledky: 1. místo družstvo z Hostinného
2. místo družstvo z Liberce
8. místo družstvo z OU Vyšehrad
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9.



Mistrovství ČR ČSMPS v plavání v Liberci, které proběhlo v termínu od 29. – 30.
3. 2019, bylo pro naše plavce velmi úspěšné. Za OU Vyšehrad se zúčastnilo 7
závodníků, šlo o plavce, kteří se úspěšně kvalifikovali z únorového přeboru
Prahy. Výsledky: 3 zlaté medaile, 3 stříbrné. Z plavců OU Vyšehrad se
vyprofilovala velká sportovní hvězda, která vybojovala 2 tituly Mistra ČR a 1
stříbro.



Náborová regionální akce hl. m. Prahy v atletice – uskutečnil se dne 30. 4. 2019
na atletickém stadionu Spartak Praha 4 - Děkanka. Z pověření Českého svazu
mentálně postižených sportovců byl pořadatelem akce SK IMPULS PRAHA a
Odborné učiliště Vyšehrad za finanční podpory hlavního města Prahy. Určeno
pro mentálně postižené sportovce, žáky ZŠ praktických, speciálních, OU, PrŠ a
klienty ÚSP. Ředitelem závodu byl ředitel OU Vyšehrad. Závodilo se v těchto
disciplínách: běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod oštěpem. OU
Vyšehrad reprezentovalo 12 žáků – 5 dívek a 7 chlapců.
Nejlepší výkony žáci podali ve vrhu koulí.
Výsledky:
vyšehradští žáci bodovali v kategorii chlapci i dívky v kategorii 100 m, a to
umístěním se na 1. - 3. příčce
v kategorii juniorky + ženy 400 m dívky, a to 1. + 2. místo obsadily žákyně OU
Vyšehrad
ve vrhu koulí obsadili dorostenci chlapci 1. + 2. místo, dorostenky dívky 2. místo

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů:
V tomto školním roce se neuskutečnila.

10. Spolupráce právnické osoby s partnery:
V průběhu školního roku škola spolupracovala s výchovnými ústavy, domovy mládeže,
sociálními pracovníky jednotlivých městských částí, s kurátory, s úřady práce, SK IMPULS
PRAHA a Českým svazem mentálně postižených sportovců, s neziskovými organizacemi..
Pravidelně byly poskytovány údaje České správě sociálního zabezpečení a Všeobecné
zdravotní pojišťovně.
V průběhu měsíce března roku 2014 se Odborné učiliště Vyšehrad stalo členem ASOCIACE
KUCHAŘŮ A CUKRÁŘŮ ČR, o.s. (CZECH CHEFS ASSOCIATION), čímž je nám umožněno
účastnit se bezplatných seminářů a získávat nejnovější informace v oblasti gastronomie atd.
V závěru kalendářního roku 2015 jsme byli přijati do PODNIKATELSKÉHO SVAZU PEKAŘŮ
a CUKRÁŘŮ v ČESKÉ REPUBLICE. V sobotu 20. ledna se zástupci učiliště zúčastnili řádné
valné hromady v Hotelu Fleret.
Mezi naše významné sociální partnery patří firma Kaufland Česká republika v.o.s., v rámci
spolupráce bylo realizováno několik akcí, jako např. Vánoce s Kauflandem, exkurze do
zázemí firmy Kaufland – Palmovka, společná prezentace firmy na Schole Pragensis a na
schůzce s výchovnými poradci.
11.

Další vzdělávání realizované právnickou osobou, vzdělávání určené pro veřejnost
(celoživotní učení):

Tento typ vzdělávání škola nerealizovala.

12. Další aktivity, prezentace:
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13.



Dne 11. 10. 2018 proběhly oslavy 75. výročí od založení školy, a to slavnostním
zahájením ve školním pavilonu. Kromě zaměstnanců a žáků školy se zúčastnili
zástupci sociálních partnerů a zástupci MHMP.



SCHOLA PRAGENSIS 2018 v Kongresovém centru Praha – do této listopadové
výstavní akce se škola již po několikáté aktivně zapojila a zdařilým způsobem
prezentovala jednotlivé obory vzdělání.



Schůzka výchovných poradců – v měsíci listopadu – sloužila především k propagaci
jednotlivých oborů vzdělání. Při této příležitosti byl uspořádán raut za aktivní pomoci
žáků druhých ročníků oborů Stravovací a ubytovací služby a Provozní služby.



Dny otevřených dveří – proběhly 2x v průběhu školního roku, v měsíci prosinci
a měsíci lednu. Obě akce trvaly celý den, organizačně byly velmi dobře zajištěny,
zúčastnění žáci i jednotliví pedagogové k této akci přistoupili s maximálním
nasazením a zodpovědností. Odezva ze strany veřejnosti byla velmi příznivá.



IV. ročník Velikonočního jarmarku pořádaný 21. března 2019 pod záštitou MHMP
konaný ve vestibulu Škodova paláce. Zde byly veřejnosti prezentovány a nabídnuty
ke koupi řemeslné výrobky žáků odborných škol. Za OU Vyšehrad se zúčastnili
zástupci oborů Potravinářské práce a Prodavačské práce. OU Vyšehrad se
prezentovalo výrobky typu zhotovených zástěr, polštářků, jehelníčků a zejména
vlastními pekařskými a cukrářskými produkty.



Webové stránky školy: obsahují základní údaje o OU Vyšehrad, organizační plán a
časový plán školy, aktuální informace pro žáky a jejich zákonné zástupce.



OU Vyšehrad je od školního roku 2017/2018 zapojeno do programu „Školní akční
plán rozvoje vzdělávání na období 2017 – 2019.“



Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol zřizovaných hlavním městem
Praha – určeno žákům 3. ročníků, v průběhu hodin ON zjišťovány informace o
profesní orientaci našich žáků, předpokládané studijní a pracovní mobilitě. Vše
anonymně.
Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin:

Budova školy slouží výhradně k zajišťování vzdělávání a výchovy žáků, k jiným účelům
využita nebyla.
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, druh inspekce, termín,
výsledné hodnocení:
Inspekční činnost neproběhla.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol, druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné
hodnocení:
Jiné inspekce a kontroly se neuskutečnily.
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VI.
Další informace


IMATRIKULACE žáků prvních ročníků oborů vzdělání s výučním listem – 27. září
v Obecním domě se zúčastnili všichni žáci prvních ročníků se svými učitelkami.



Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 –
zastoupená prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr., děkanem fakulty, IČ: 002162018 a
Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2, zastoupené Mgr.
Josefem Filipem, ředitelem školy, IČ: 60436735 – smluvní strany se dohodly dne 5. 10.
2017 na prodloužení smlouvy o spolupráci uzavřené dne 1. 2. 2015 v souvislosti
s udělením souhlasu s užíváním názvu „FAKULTNÍ ŠKOLA UNIVERZITY KARLOVY,
PEDAGOGICKÉ FAKULTY“. Tato smlouva platí do 31. 8. 2020.



Bezpečná škola – plánovaný projekt MHMP: testování žáků i učitelů středních škol
agenturou Sc a C.



Realizace projektu „Podpora odborného vzdělávání“ – prospěchové stipendium.



Realizace projektu „Školní akční plány rozvoje vzdělávání na období 2017 – 2019.“

Přehled učebních plánů oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019








75-41-E/01
29-51-E/02
21-51-E/01
66-51-E/01
69-54-E/01
65-51-E/01
78-62-C/02

Pečovatelské služby
Potravinářské práce
Potravinářská výroba
Prodavačské práce
Provozní služby
Stravovací a ubytovací služby
Praktická škola dvouletá

Celkem 9 listů
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Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018
Rozpočet 2018
Platy pracovníků školy 33353:
Odvody včetně FKSP 33353:
Ostatní platby za provedenou práci 33353:
ONIV přímé náklady 33353:

28 910 785,00 Kč
10 564 299,00 Kč
460 000,00 Kč
309 440,00 Kč

Celkem UZ 33353:

40 244 524,00 Kč
9 930 000,00 Kč
1 304 000,00 Kč
1 683 000,00 Kč
606 000,00 Kč
342 000,00 Kč

Celkem UZ 00091:
Celkem UZ 33353 + UZ 00091:

10 272 000,00 Kč
50 516 524,00 Kč

ONIV provozní náklady 00091:
Z toho odpisy 00091:
z toho posílení mzdových prostředků 00091
z toho odvody včetně FKSP 00091
Nájemné rok 2018 - MČ

Skutečnost 2018
Náklady:
UZ 33353
Platy:
Odvody:
Odsupné:
Školení a vzdělání zaměstnanců:
Náhrada za dočastnou pracovní neschnopnost:
Ostatní platby za provedenou práci:
Jiné sociální náklady:
Zákonné sociální náklady:
Spotřeba materiálu
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti:
Celkem UZ 33353:

28 910 785,00 Kč
9 851 191,00 Kč
213 012,00 Kč
103 063,40 Kč
98 633,00 Kč
246 988,00 Kč
134 239,81 Kč
580 188,36 Kč
97 323,43 Kč
0,00 Kč
9 100,00 Kč
40 244 524,00 Kč

Celkem UZ 00091:

2 529 235,12 Kč
1 596 644,38 Kč
280 062,76 Kč
20 589,70 Kč
45 324,88 Kč
2 967 623,51 Kč
1 683 000,00 Kč
572 340,00 Kč
751 279,00 Kč
51 118,00 Kč
1 304 168,00 Kč
3 130,00 Kč
910 384,65 Kč
12 714 900,00 Kč

UZ 00091
Spotřeba materiálu:
Spotřeba energie:
Opravy a udržování:
Cestovné:
Náklady na reprezentaci:
Ostatní služby:
Mzdové náklady:
Zákonné sociální pojištění:
Zákonné sociální náklady:
Ostatní náklady z činnosti:
Odpisy:
Jiné daně a poplatky
Náklady z drobného dlouhodobého majetku:
VZ + FONDY
Náklady vlastní zdroje:
Fond odměn:
Rezervní fond :
FRM na opravu a údržbu
Příspěvky 33052 a 33073:
Celkem VZ a fondy:
Celkem náklady - UZ 33353 + UZ 00091 + VZ a fondy:
Výnosy:
Tržby z prodeje služeb:
Ostatní výnosy z činnosti:
Úroky a ostatní finanční výnosy:
Fond odměn:
FRM na opravu a údržbu
Rezervní fond :
Příspěvky 33061 a 33052:
Celkem výnosy - UZ 33353 UZ 00091 + VZ a fondy:
Hospodářský výsledek za rok 2018 z hlavní činnosti:
Organizace ukončila své hospodaření v roce 2018 v hlavní činnosti nulovým výsledkem.

2 084 526,50 Kč
0,00 Kč
99 101,00 Kč
536 590,48 Kč
2 720 217,98 Kč
55 679 641,98 Kč
1 978 229,00 Kč
95 694,20 Kč
10 603,30 Kč
0,00 Kč
536 590,48 Kč
99 101,00 Kč
2 720 217,98 Kč
55 679 641,98 Kč
0,00 Kč

počet
pracovníků

PLATY Limit počtu zaměstnanců: 72,00

2018

Ze státního rozpočtu:
Z ostatních zdrojů (HMP):
Z fondu odměn:
Platy zaměstnanců celkem:

28 910 785,00
1 683 000,00

Platy zaměstnanců - skutečnost
Průměrný plat zaměstnanců OU Vyšehrad:
Průměrný plat pedagogických pracovníků OU Vyšehrad:
Průměrný plat učitelů OU Vyšehrad:
Průměrný plat učitelů odborného výcviku OU Vyšehrad:
Průměrný plat ostatních pedagogů OU Vyšehrad:
Průměrný plat nepedagogických pracovníků OU Vyšehrad:
Ostatní platby za provedenou práci
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci
Ostatní (odsupné)
Celkem:

FONDY (po finančním vypořádání)
Fond odměn
Z fondu odměn byla použita částka na rok 2018: 0
FKSP
Příděl na rok 2018: 613 848,36 Kč
čerpání : 644 858,94- Kč
Fond rezervní
Z rezervního fondu bylo čerpáno v roce 2018: 99 101,00 Kč
Investiční fond
přijaté dotace na rok 2018 : 2 872 700 Kč
Odpisy : 1 304 168 Kč
Z investičního fondu bylo čerpáno v roce 2018: 4 332 966,88 Kč
Celkem

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření:

26 917 868,00
1 701 000,00
17 706,00
28 636 574,00

30 593 785,00

35 752,60
39 014,94
43 777,35
33 871,39
38 805,39
24 828,18

246 988,00

počet
pracovníků

2017

71,309
54,911
27,932
25,799
1,178
16,398

31 949,62
34 894,35
38 811,93
30 397,16
34 701,92
22 036,43

192 591,00

213 012,00

317 049,00

460 000,00

509 640,00

74,692
57,586
32,847
22,999
1
17,106

2016

počet
pracovníků

2015

12 309 454,00 Kč
415 000,00 Kč
15 000,00 Kč
12 739 454,00 Kč

11 098 574,00
453 000,00
16 439,00
11 568 013,00

30 549,00 Kč
33 233,00 Kč
38 036,00 Kč
27 536,00 Kč
28 966,00 Kč
20 582,00 Kč

29 300,05
30 639,49
34 049,74
25 895,67
27 616,45
18 161,79

89 500,00 Kč
392 785,00 Kč
150 000,00 Kč
811 187,00 Kč

200 000,00

32,901
26,234
15,181
10,668
0,385
6,667

2014

počet
pracovníků

2013

10 514 725,00
406 000,00
37 533,00

10 545 000,00
320 000,00
77 868,00

10 958 258,00

10 942 868,00

28 717,51
31 238,64
34 656,92
25 515,00
26 966,67
18 028,14

235 000,00

31,799
25,299
16,431
8,668
0,2
6,500

počet
pracovníků

29 426,75
32 306,19
34 916,61
25 717,42
26 616,16
18 633,06

30,989
24,463
17,518
6,912
0,033
6,526

195 000,00

Stav k 31.12.2018

Stav k 31.12.2017

Stav k 31.12.2016

Stav k 31.12.2015

Stav k 31.12.2014

Stav k 31.12.2013

410 945,00

213 945,00

130 888,00 Kč

145 888,00

145 327,00

152 860,00

469 574,84

500 585,42

86 906,97 Kč

45 767,82

43 502,14

49 466,99

279 545,61

328 995,00

149 926,35 Kč

151 604,17

152 903,60

160 096,99

3 832 022,45

3 988 121,33

2 818 878,60 Kč

2 270 695,60

1 431 790,60

1 409 451,60

4 992 087,90

5 031 646,75

2 613 955,59

1 773 523,34

1 771 875,58

2018

2017

2016

2015

2014

2013

297 400,00
135 800,00
161 600,00

281 985,00
129 164,00
152 821,00

0
0
0

19 200,00
4 384,00
14 816,00

9 000,00
1 181,00

50 000,00
10 890,00

7 819,00

39 110,00

