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Výroční zpráva o činnosti školy

1.1. Charakteristika školy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85
příspěvková organizace
Zřizovatel:  Plzeňský kraj
IČO 49774301
IZO ředitelství školy  049774301

1.2. Kontakty

www.spseplzen.cz
telefon: 377 418 111
fax 377 418 222
E-mail: spse@spseplzen.cz

Ředitelka školy: Ing. Naděžda Mauleová, MBA

Zástupci ředitelky školy: Mgr. Jana Müllerová

Mgr. Jan Syřínek

Ing. Irena Zikmundová

Vedoucí školní jídelny: Iva Nádraská

Vedoucí domova mládeže: Mgr. Hana Kopáčková
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Střední průmyslová škola elektrotechnická (SPŠE)

V tomto školním roce se již ověřil  Školní  vzdělávací  program (ŠVP) ve všech ročnících
všech oborů SŠ . 

Ve společné části maturitních zkoušek uspělo na naší škole  92,45% žáků a v profilových
zkouškách  86,79 % žáků z celkového počtu  187  žáků, kteří šli k maturitním zkouškám v řádném
jarním termínu 2015. 

Mimoškolní  aktivity  střední  školy  jsou velmi  rozsáhlé  a  jsou popsány  v dalších  částech
této zprávy.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Maturitní zkoušky se dělí na společnou část, stejnou pro všechny střední školy, a profilovou
část, kterou si každá škola může stanovit sama. 

Ve  společné  části  měli  žáci  dva  předměty  –  český  jazyk a  literaturu  a  jeden  volitelný
předmět,  kde  si  žák mohl  zvolit  matematiku  nebo  cizí  jazyk (u  nás  ve  škole  anglický  nebo
německý).  K povinným zkouškám si  žáci  mohli  zvolit  i  nepovinné  předměty  –  u  nás  se  jako
nepovinný předmět objevila matematika a anglický nebo německý jazyk. 

Profilové předměty se lišily dle oborů a zaměření:

Technické lyceum 
Matematika /ústní forma/ 
Počítačové sítě nebo Aplikovaná ekonomika /ústní forma/
Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou

Informační technologie – počítačové sítě a webdesign
Počítačové sítě /ústní forma/
Informační a komunikační technologie /ústní forma/
Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů 

Informační technologie – informatika v     cestovním ruchu a v ekonomice
Informační a komunikační technologie /ústní forma/
Ekonomika /ústní forma/
Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů 

Elektrotechnika - slaboproud
Elektronické součástky a obvody /ústní forma/
Telekomunikace nebo Automatizace nebo Zabezpečovací systémy nebo Výpočetní technika
/ústní forma/
Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů 

Elektrotechnika - silnoproud
Energetika /ústní forma/
Průmyslová elektronika a pohony /ústní forma/
Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů 
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Výsledky maturitních zkoušek (ke 30. 6. 2015)

4.A 4.B 4.C 4.H 4.I 4.K 4.L 4.M celkem

Počet žáků 22 13 28 28 30 28 21 16 186

Dokončilo 4. ročník 14 13 25 28 26 26 17 11 160

Udělalo maturitu 10 11 13 26 25 19 16 11 131

Vyznamenání 1 3 3 4 3 2 6 3 25

Počet zkoušek u ústní
MZ

53 43 91 112 106 96 70 53 624

624 zkoušek po 15 minutách je celkem 9. 360 minut tj. 156 hodin zkoušení
Mgr. Jana Müllerová
zástupkyně ředitelky

Vyšší odborná škola

Přehled o prospěchu u závěrečných absolutorií ve školním roce 2014/2015

Obor Marketing Management
dopravy

Informační
technologie

Stavebnictví Celkem

Prospěl
s vyznamenáním

19 9 4 1 33

Prospěl 15 2 5 0 22
Neprospěl 1 1 0 0 2
CELKEM 35 12 9 1 57

Ing. Irena Zikmundová
zástupkyně ředitelky
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Domov mládeže

Základním úkolem domova  mládeže  (DM) je poskytování  ubytování  pro  středoškolskou
mládež. Společně s ubytováním plní však také i výchovně vzdělávací funkci. Kapacita ubytovacího
zařízení je 697 lůžek. Ve školním roce 2014/15 bylo využito A 301, B 183 = 484 lůžek. Ubytování
je zajištěno ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Tímto opatřením se snažíme vyhovět
individuálním potřebám a požadavkům ubytovaných. 

Hlavní část DM  tvoří dvě výškové budovy, v nich je 20 podlaží vyčleněno na ubytování
žáků. Na každém patře jsou k dispozici sprchy, sociální zařízení, kuchyňka a společenská místnost.
V každém pokoji a také ve studovnách je k dispozici síťové internetové připojení. 

Žáci a studenti jsou rozděleni do 16 výchovných skupin (pavilon A - 10, pavilon B - 6 )

Výchovně vzdělávací činnost zajišťují 2 vedoucí vychovatelé, 16 skupinových vychovatelů,
2 zastupující vychovatelé, 2 asistenti pedagoga, 1 sportovní instruktor.

Při plnění pracovních úkolů vycházíme z výchovně vzdělávacího plánu na školní rok,
rozpisů  služeb  na  jednotlivé  měsíce  a  z povinností  plynoucích  z pracovní  náplně  vychovatele.
Koncepce  práce  vychází  z výchovně  vzdělávací  a  zájmové  činnosti  v DM  a  je  dlouhodobě
zaměřena  na  prevenci  sociálně  patologických  jevů.  Činnost  v této  oblasti  je  zdokumentována
v plnění minimálního programu prevence a je soustředěna na dvě celospolečenské oblasti - kulturu
a sport. Pozornost je též věnována dalším metodám a formám výchovné práce. Jedná se převážně
o organizování různých výletů, besed, zábavných a soutěžních večerů. 

V průběhu  školního  roku  proběhly  tyto  akce:  šachový  turnaj,  turnaj  v sálové  kopané,
turistika  v Pošumaví,  lyžování  na Špičáku,  běh do schodů,  XXV. ročník přeborů  DM ve stolní
tenise, přebor v plavání – štafeta 4 x 50 m – červen, den počítačových her, mikulášský a jarní turnaj
v šipkách, turnaj v bowlingu, II. ročník soutěže o putovní pohár ředitelky školy.

Žáci  se  aktivně  zapojují  do  sportovních  kroužků  košíkové,  volejbalu,  sálové  kopané,
floorbalu, posilování, kontaktních sportů – box, karate, kick box, plavání, body formingu, aerobiku,
pilates.

Z kulturní oblasti  je třeba zmínit  některé pravidelné akce: návštěvy představení v divadle
J. K. Tyla, sledování filmových představení, zájezdy do pražských divadel, pořádání diskoték DM,
volba MISS/MISÁKA DM.

Žáci se dobrovolně zapojují do organizování i v době svého osobního volna. Velice potřebná
je jejich pomoc i  při  organizaci  významných akcí,  ke kterým patří  ,,Květinový den“,  sbírka na
pomoc boji proti rakovině, dále „Bílá pastelka“ a ,,Třídění odpadu“.

Dále v našem DM probíhá projekt „Hledání cest“, který doplňuje a rozšiřuje systematickou
preventivní  výchovu a podporuje vytváření  kladného postoje ke zdravému životnímu stylu jako
k zásadní životní hodnotě.

Co se týká rekonstrukce a údržby budov DM, byla už dokončena postupná výměna lina a
zařízení pokojů novými skříněmi a deskami za postele místo rohoží,  okna jsou postupně osazována
žaluziemi. Celkově na tyto renovace, za přispění KÚ PK, bylo vynaloženo  2 707 254,- Kč.

Mgr. Hana Kopáčková 
vedoucí vychovatelka DM
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Školní jídelna

Budova školní jídelny je součástí VOŠ a SPŠE Plzeň. 

Zajišťujeme stravování pro studenty, učně, zaměstnance a důchodce naší školy a  školských
zařízení. 

Základní informace o ŠJ :

Počet strávníků celkem 1429, z toho: dospělí 259, studenti 1150, učni 20.

Možnosti  výběru :  snídaně  – 3 druhy (jedna snídaně  vždy odlehčená  – fitness),  oběd –
3 druhy (oběd číslo 3 vždy bezmasý), večeře – 2 druhy. 

Stravu si lze objednat prostřednictvím Plzeňské karty nebo čipu v pokladně, v boxech na
jídelně nebo po internetu. Jídelníček je vždy vytvořen na dva týdny dopředu.

Poslední  prázdninový  den  pořádáme  pro  studenty  1.  ročníků  a  jejich  zákonné  zástupce
informační schůzku, na které jsou seznámeni s řádem ŠJ a veškerými náležitostmi, které se týkají
stravování (objednávky, odhlášky, platby …).

Při Dnu otevřených dveří si noví zájemci o studium mohou prohlédnout  naše prostory. 

V rámci hospodářské činnosti stravujeme nejen zaměstnance ostatních školských zařízení,
ale i veřejnost. Také sportovní kluby, pořádající závody v našem městě, využívají našich služeb,
i o víkendech. 

V průběhu  školního  roku  postupně  zavádíme  do  jídelníčku  nové  vlastní  receptury.
Prvořadým zájmem je pro nás kvalita podávaných jídel a spokojenost všech strávníků.

Iva Nádraská

vedoucí ŠJ
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1. 4. Vzdělávací program školy

SPŠE

26-41-M/01 Elektrotechnika 1. - 4. ročník
78-42-M/01 Technické lyceum 1. - 4. ročník
18-20-M/01  Informační technologie 1. - 4. ročník

VOŠ

63-41-N/03 Marketing 1.- 3. ročník
37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy 1. - 3. ročník 
36-41-N/04 Stavebnictví 1. – 3. ročník
26-47-N/19 Správce počítačových pro malé a střední organizace – 1.ročník
26-47-N/05 Informační a komunikační technologie – 2. – 3. ročník
26-41-N/06 Elektrotechnika v inteligentních stavbách – 1. - 2. ročník
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1. 5.  Statistické údaje

Počet tříd a žáků/studentů, včetně závěrečných ročníků
Počet žáků/studentů   
v denní formě studia

Počet žáků/studentů     
v jiné formě studia Počet tříd

Průměrný počet žáků/studentů
na třídu k datu 31. 8. 2015

30.9.2014 31.8.2015 30.9.2014 31.8.2015

SPŠE 759 731 - - 33 22

VOŠ 323 299 - - 15 20

Přehled pracovníků školy - podle stavu k 30. 6. 2015
Počet pracovníků

celkem
fyzický / přepočtený

Z toho počet
pedagog. pracovníků
fyzický/přepočtený

Fyzický počet
pedagog. pracovníků
se vzděláním VŠ / SŠ

Průměrná délka
pedag. praxe

(za všechny ped. prac.)

178/165,93 121/110,67 100/21 15

Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016

Počet žáků přihlášených 
celkem

Počet
vydaných
rozhodnutí

o přijetí
k 31. 8. 2015

Počet
žáků/studentů,
kteří skutečně

nastoupili
k 1. 9. 2015

Počet odvolání
proti nepřijetí

ke studiu1. kolo další kola

SPŠE 438 18 462 210 90

VOŠ 118 77 178 161 6

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2014/2015 - k 31. 8. 2015 (včetně
 žáků závěrečných ročníků)

součást
prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno

SPŠE 37 618 76 -
VOŠ 47 131 121 -

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem

SPŠE VOŠ

Počet žáků / studentů s IVP 8 -

Z toho talentovaní 4 -

V jakém oboru / předmětech
sport  –  badminton,  házená,

fotbal
-
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Výsledky maturitních zkoušek v jarním období

výsledky MZ
nekonal

počet žáků
přihlášených

 k MZ celkem
prospěl s

vyznamenáním
prospěl neprospěl

16 92 26 8 134

Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období

výsledky MZ z toho počet žáků
konajících opravnou

MZ podzimprospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

0 27 10 29

Jarní termín maturitní zkoušky - společná část

počet žáků konajících MZ - jaro prospělo neprospělo

Český jazyk a literatura 134 2

Cizí jazyk 67 0

Matematika 67 5

Výsledky absolutorií

výsledky absolutorií z toho počet studentů konajících AB
v opravném  nebo náhradním termínuprospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

33 22 2 0

Řešení stížností

důvodných částečně důvodných nedůvodných

0 0 1

Poskytování  informací  podle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu 
k informacím

počet podaných žádostí o informace 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 96
počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

počet navštívených vzdělávacích akcí 29
počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 32

Oblasti vzdělávání

Nové technologie v oblasti jazykové výuky, metodická školení a workshopy,  pedagogicko-
psychologická práce s problémovými skupinami, konference k využívání obrazových materiálů ve
výuce jazyků, semináře k výměně zkušeností, diskuzní fórum na podporu výuky odborného cizího
jazyka, Excel 2013 pro pokročilé, Základy programování CNC strojů – Heidenhain Praha, Základy
obsluhy a programování CNC soustruhu Masturn 550i – při dodávce stroje, Nové trendy v obráběcí
technice – Kovosvit Sezimovo Ústí, Linux Essential - seminář, podpora nových CISCO kurzů pro
výuku Linuxu, Certifikovaná školení pod záštitou ZČU Plzeň, programování v aplikacích (student),
technika počítačů (student, lektor), příprava žákovských projektů s  využitím ICT (student). Druhý
semestr certifikovaného programu Cisco pro učitele – CCNA2, Chemie v laboratoři, Přírodovědný
inspiromat, Novinky v oblasti mikrovlnné techniky, EATON – frekvenční měniče. 

11



Školní metodik prevence (ŠMP)

Počet fyzických osob 2
Zařazení do platové třídy 12,13
Vyučovací povinnost - hodin 21
Funkci ŠMP zastává let 10
Působí i jako výchovný poradce ano

Vzdělání školního metodika prevence

Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské jiné
---------- x Výchovné poradenství

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin

Absolvoval/a -----------------
Studuje, studium dokončí ve školním roce -----------------

Primární prevence rizikového chování ve škole

Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací ano

Prevence AIDS (KHS), prevence kriminality (Policie ČR), prevence kouření 
(Centrum lékařské pomoci), semináře primární prevence (Pa-Centrum)

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ne
Uveďte jeho aprobaci ---

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 

Absolvoval/a -----------------
Studuje, studium dokončí ve školním roce 0

Údaje o asistentech pedagoga
1. počet fyzických osob -  4

2. přepočtený úvazek – 4

Důvod zřízení funkce asistenta pedagoga –  2 x noční dozor v domově mládeže

                                                                       1x autistický žák SŠ

                                                                       1x tělesně postižený žák SŠ     
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Údaje o zpracovaných projektech do grantů ve školním roce 2014/2015

(stav k 31. 8. 2015)

Celkem podáno projektů – žádostí 4
KÚPK

ROP Jihozápad
2
2

Celkem úspěšných projektů – žádostí 3
KÚPK

ROP Jihozápad
1
2

Celková finanční podpora 11 940 166,50 Kč
KÚPK

ROP Jihozápad
30 000,00 Kč

11 910 166,50 Kč

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji

Cílem  projektu  Operačního  programu  Vzdělávání  pro konkurenceschopnost  s názvem
"Podpora  technického  a  přírodovědného  vzdělávání  v Plzeňském  kraji",  registrační  číslo
CZ.1.07/1.1.00/44.0002,  je  rozvoj  přírodovědného  a technického  vzdělávání  na  středních
a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu byl Plzeňský kraj. Jeho realizace
spadala do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015. Naše škola byla  jednou z partnerských SŠ tohoto
projektu.

Projekt  zapojoval  18  středních  škol  Plzeňského  kraje,  které  byly  partnery  projektu
s finančním příspěvkem. v rámci jednotlivých klíčových aktivit spolupracovalo dalších 8 středních a
70 základních škol v plzeňském regionu. Cílovou skupinou byli žáci středních i základních škol a
dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 

Tento  projekt,  určený  středním  školám,  umožnil  zařídit  a  zmodernizovat  školy
odpovídajícím vybavením a  přístroji.  Žáci  střední  školy  jednak využívali  a  využívají  toto  nové
vybavení školy při své řádné výuce a jednak se zúčastňují nově vytvořených mimoškolních aktivit.
Žáci základních škol byli motivováni možností provádět experimentální měření a praktická cvičení,
která na své ZŠ nemohou realizovat. Navštěvovali školu vyššího stupně, setkávali se s vrstevníky i
žáky škol středních, poznávali tak základy nových profesí a navštěvovali  pro ně nově vytvořené
mimoškolní aktivity.

Manažerem tohoto projektu u nás byla ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA. Na
řešení naší části  projektu se podílelo 13 učitelů naší  školy (tedy téměř celá  předmětová komise
matematiky a  jeden učitel  elektrotechniky).  Kromě již provedené modernizace  učebny fyziky a
pořízení potřebného vybavení pro modernizaci výuky matematiky, fyziky, chemie a elektrotechniky
projekt zahrnoval nové mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i školní a mimoškolní aktivity pro
žáky pěti spolupracujících plzeňských i mimoplzeňských ZŠ. Část těchto aktivit bude udržována i
tříletém období udržitelnosti tohoto projektu do 30. 6. 2018.

Ing. Miroslav Páv,
koordinátor partnera projektu
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Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech

Kontaktní země - škola, se kterou je navázána mezinárodní spolupráce

Spolková republika Německo

FOS/BOS Cham
Hans-Glas-Schule Dingolfing 

Dne  23.  března  2015  navštívily
ředitelka  VOŠ  a  SPŠE  Plzeň
Ing. N. Mauleová,  MBA  a  paní  Anna
Ženíšková  družební  školu  FOS/BOS  Cham
v Bavorsku.  Cílem  návštěvy  bylo  jednání
o plánovaných  akcích  v rámci  spolupráce  ve
školním roce 2014/2015. 

Byly  stanoveny  přesné  termíny  a
koordinace průběhu akcí, které se uskutečnily
do  konce  tohoto  školního  roku.  Odpoledne
bylo  věnováno  návštěvě  Technologického
kampusu.  Jedná  se  o  pilotní  projekt,  který
umožní stipendijní vysokoškolské studium pro
absolventy  VOŠ  a  SPŠE  Plzeň  v Chamu  na
fakultě mechatroniky Vysoké technické školy Deggendorf.

Ve dnech 16.03. - 17.03.2015 kolegové Julia Hopp a Josef Bachmeier z FOS/BOS Cham
navštívili naši školu s cílem reciproční hospitace předmětů německý a anglický jazyk.

Studenti 11. třídy technického oboru naší družební školy dne 25.03.2015 navštívili expozici
Techmania. Program pobytu studentů v Plzni připravila paní A. Ženíšková.

                                                                                   Anna Ženíšková
                                                                                   PK CIJ 

Židovská cesta na Plzeňsku

V rámci  spolupráce  s  partnerskou  školou  v Bavorsku  navštívila  dne  11.06.2015   Plzeň
předmětová komise dějepisu z FOS/BOS Cham.  Paní Ženíšková připravila program podle tématu,
který stanovili kolegové z Chamu. Cílem této návštěvy bylo seznámení s historií židovství v Plzni.
Při prohlídce Malé synagogy jsme se dozvěděli, že stavba Staré synagogy ve Smetanových sadech
započala v roce 1856 a již 1859 byla uvedena do provozu, bohoslužby se zde konaly do roku 1892.

V roce  1888 začala  plzeňská  Židovská  obec z vlastních  prostředků stavět  v pořadí  pátou
synagogu v dnešních Sadech pětatřicátníků.

V roce 1938 žilo v Plzni 3 200 Židů z celkových 125 000 obyvatel  Plzně.  V lednu 1942
odešlo  ve  třech  velkých  transportech  z Plzně  a  okolí  3  000  Židů  do  Terezína  a  dalších
koncentračních táborů.

V květnu  1945  byla  Židovská  obec  zřízena  znovu.  Po  únoru  1948  se  téměř  polovina
židovských obyvatel města rozhodla k emigraci do USA a nově založeného státu Izrael. Další vlna
emigrace přišla po roce 1968.
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Dnes je navzdory historickým událostem Židovská obec organizována a má 20-25 aktivních
členů a přibližně 70 obyvatel Plzně je částečně židovského původu. 

Po prohlídce Malé synagogy jsme pokračovali prohlídkou historického jádra města, během
které jsme navštívili místa, věnovaná akcím v rámci Evropského města kultury 2015. 

Anna Ženíšková
PK CIJ
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Mezinárodní programy

Účast na projektu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – program COMENIUS

Youth and Politics in Europe

Ve dnech 2. 10. – 7. 10. 2014 se naše skupina zapojená do projektu „Youth and Politics in
Europe“ zúčastnila setkání v Německu a organizovala program v Česku.

Jako  již  při   předchozích  setkáních  se  projektu  zúčastnili  studenti  z Česka,  Německa,
Rakouska, Maďarska a Dánska.

První den na nás v hotelu v Herrschingu čekala prezentace jednoho z členů z jedné tamější
politické strany na téma politické vzdělání v Bavorsku. Poté jsme představili naše práce na téma
špatné a dobré politické kampaně.

Další pracovní náplní bylo vytvořit video, které by přilákalo mladé lidi k volbám právě do
Evropského parlamentu. K dispozici jsme měli videotechniku ve vzdělávacím centru pro mládež ve
Waldmünchenu.

Po přesunu do České republiky jsme se dopoledne příštího dne sešli u nás ve škole a podělili
jsme  se  o  práci  na  našich  videích.  Také  přišel  pan  Zvára  a  pověděl  všem  účastníkům  něco
o politické historii naší republiky. 

Poslední den jsme se vydali do Prahy, kde jsme měli prohlídku Pražského hradu, Chrámu
sv. Víta, Zlaté uličky a spousty dalších pamětihodností.

Po společné prohlídce jsme se rozloučili s účastníky z ostatních států a vydali jsme se domů.

Mgr. Jiří Špetka
učitel NEJ
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2. Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Údaje o primární prevenci

Na začátku školního roku se nastupující žáci SPŠE zúčastnili seznamovacího kurzu Nulák,
na kterém se vhodnými aktivitami začal formovat zdravý kolektiv, zároveň třídní učitelé podchytili
žáky s problémovým chováním či problémovým rodinným zázemím a žákům pak ve spolupráci
s výchovnými poradkyněmi pomáhali formou individuální konzultace. 

V rámci  prevence  nežádoucích  jevů  jsme  pro  žáky  SPŠE  zorganizovali  několik besed
o tématech, která jsou pro mladé lidi velice aktuální. Pořad pro žáky 1. ročníků se zabýval vztahy,
láskou,  sexem  a  nemocí  AIDS.  Přestože  lektor  Tomáš  Řehák nabádal  teenagery  k sexuální
zdrženlivosti, žáci jeho vystoupení doslova hltali. Tomáš Řehák, kazatel sboru Apoštolské církve
v Hlinsku,  pracuje  s lidmi  nakaženými  HIV,  a proto  mohl  žákům zprostředkovat  příběhy,  které
člověka zasáhnou, otevřou mu oči a třeba i změní postoj k životu.

Žáci  2. a 3. ročníků  se  zúčastnili  besedy  s  panem  Romanem  Povalou,  člověkem
pomáhajícím druhým, ale také bývalým narkomanem. Pořad Život v závislosti je velice poutavý,
poučný a dojemný. Není to přednáška o drogách a jejich nebezpečí, je to povídání o hodnotách,
vidění světa, o rodině, přátelství a jiných věcech, které nutí k zamyšlení. Věřím, že mnoho žáků
odcházelo z jedné či druhé besedy s přesvědčením, že chtějí žít lepší život.

Žáci čtvrtých ročníků v  únoru a  březnu navštívili Úřad práce v Plzni. Během přednášky se
dozvěděli, jaké služby úřad práce svým klientům poskytuje. Na závěr zodpověděla paní referentka
všechny naše dotazy.

Během školního roku pomáhaly žákům s jejich problémy dvě výchovné poradkyně. Na škole
pracuje též školní psycholog. Největší zájem o pomoc je z řad žáků prvních  a  čtvrtých ročníků.
Žáci  1.  ročníků  potřebují   pomoci  s  adaptací  na  středoškolské  studium.  Žáci  čtvrtých  ročníků
potřebují poradit s výběrem dalšího studia.

V průběhu roku  bylo posláno několik žáků do PPP převážně na kontrolní vyšetření a pro
doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky.

                                                                                         Mgr. Alena Veselá
                                                                                         výchovný poradce

Vyhodnocení  Minimálního preventivního programu 2014/2015

Minimální preventivní program vychází z RVP a ŠVP. V tomto školním roce se uskutečnilo
několik akcí, na jejichž organizaci se podílely dvě výchovné poradkyně. Jejich  cílem byla prevence
sociálně  patologických  jevů.  Na  konci  prázdnin  to  byl  pro  nastupující  první  ročníky  třídenní
seznamovací  akce Nulák.  Dále besedy zaměřené na správné učení, prevenci AIDS, na nebezpečí
drog, správný výběr  pomaturitního studia. Výchovné poradkyně, které jsou zároveň i metodiky
prevence se zúčastňují schůzek a školení pořádaných PPP Plzeň.

Učitelé po celý rok sledovali klima ve třídě, aby případně podchytili  nevhodné chování či
špatný  prospěch.  Zavedli  jsme  pravidelné  třídnické  hodiny,  na  kterých  třídní  učitelé  pracují
s problémovými  žáky.  Na škole  již  druhým rokem pracuje školní  psycholog.  Žáci  se  zúčastnili
sportovních  akcí  na  škole  i  mimo  školu,  nadaní  žáci  se  zapojili  do  soutěže  SOČ  a  různých
olympiád. Podle plánu předmětových komisí se  žáci zúčastnili odborných exkurzí, kulturních akci i
výletů  s třídním  učitelem.  Náplní  vyučovacích  hodin  byla  i  témata  na  na  podporu  zdravého
životního stylu podle ŠVP.  

                                                                                         Mgr. Alena Veselá
         výchovný poradce
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Psychologická poradna pro studenty

V letošním školním roce 2014/15 je to dvacet let, kdy byl provoz psychologické poradny pro
studenty zahájen. Od té doby se mnoho změnilo, především návštěvnost a ochota psychologickou
pomoc vůbec vyhledat. Padla sice mnohá tabu, ale přibyly jiné těžkosti, které dnešní zrychlená doba
přináší.

Změnil se i základní okruh problémů, s kterými se studenti na poradnu obracejí. Téměř se
nesetkávám s tím, že by se na mě obraceli rodiče nebo studenti s problematikou drog. Vůbec to
však neznamená, že by zneužívání drog skončilo, spíše naopak. Vysvětluji si to určitou, bohužel
nepříznivou společenskou tolerancí vůči drogám a jejich všeobecnou bagatelizací. 

Je známým jevem, že ve společnosti narůstá počet lidí s psychickými problémy. S tím roste i
medikace psychofarmaky. Ta je bohužel často nasazena i tam, kde by svoji úlohu splnila i odborně
vedená psychoterapie. Odpadla by zátěž vedlejších účinků léků a psychická (i somatická) závislost
na alopatické léčbě. A to je právě nejnovější trend posledních dvou let v poradně, jev před dvaceti
lety nevídaný: objevují se klienti (častěji dívky), kteří se marně pokoušejí psychofarmaka vysadit.

Aktuální  novinkou  letošního  školního  roku  je  nabídka  nové  služby  poradny.  Jedná  se
o nácvik dovedností  pro  studenty  se  specifickými  poruchami  učení.  O  prospěšnosti  tohoto
praktického nácviku zvládnutí  gramatiky a syntaxe  (i  principů učení)  jsem přesvědčená,  ovšem
vyžaduje od studentů píli a soustavnost. Přes počáteční nadšení ze strany těch, kteří se přihlásili
k pravidelným cvičením,  na konec školního roku došli  jen někteří.  U těch,  kteří  vytrvali,  došlo
ovšem k výraznému zlepšení prospěchu.

Ústředním a trvalým problémem, s kterým studenti do poradny přicházejí nejčastěji, jsou
těžkosti v rodině, obzvlášť jedná-li se o rozvodovou situaci. Následují vztahové problémy a šikana
(nebo mobbing,  její  skrytější  podoba),  nejnověji  i  kyberšikana.  Šikaně je nutné bránit  se  vždy,
považuji za povinnost školy vytvořit pro studenty bezpečné prostředí. 

Mezi vztahovými problémy se v posledních letech stále častěji objevuje i další nový trend,
související patrně s rozvojem informačních technologií. Přibývá studentů, kteří ztrácejí schopnost
vytvářet  přirozené  sociální  kontakty.  Jako  kdyby  dnešní  přetechnizovaná  doba  vytvářela  z lidí
sólisty, ty osamocené v anonymním davu. Samozřejmě, že tento stav je velmi frustrující a většinou
více trápí rodiče studentů, kteří vyrostli v jiných poměrech.

Pokračujeme-li ve výčtu problematiky, se kterou se setkávám, následují studijní a výchovné
potíže, jako jsou neprospěch, nekázeň, záškoláctví, nezvladatelnost z pohledu rodičů nebo učitelů.

Přestože se ve společnosti stále více mluví o nutnosti zpřístupnit odbornou psychiatrickou a
psychologickou pomoc, bohužel stále zůstává pouze u proklamací. Proto je třeba ocenit přístup naší
školy, která tuto nadstandardní, bezplatnou a okamžitě dostupnou psychologickou službu studentům
umožnila. Stále jsme mezi plzeňskými středními školami ojedinělou vyjímkou.

Nejsou malé problémy, které by bylo možno zlehčovat: každý z nás prožívá svoji aktuální
svízel úkorně. Ovšem většina problémů je řešitelná. Stojím vždy důsledně na straně toho, kdo přijde
s jakýmkoli trápením. Většinou nacházíme řešení a dochází k úlevě nebo alespoň ke stavu, kdy je
člověk schopen nadhledu.

PaedDr. Jana Levá
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3. Účast žáků v soutěžích

Předmětové soutěže

Druh soutěže Počet účastníků Nejlepší umístění

Fyzikální olympiáda,
kategorie C – školní kolo

2 školní kolo

Celostátní matematická
soutěž SOŠ, ISŠ, SOU

8

Chemická olympiáda,
kategorie C

1 školní kolo

Logická olympiáda 33 9. místo v krajském semifinále 
Matematický klokan,

kategorie Junior
37

90.- 99. místo v ČR 
(z 15559 účastníků)

Matematický klokan,
kategorie Student

15
28. – 53. místo v ČR
(z 7894 účastníků) 

Přírodovědný klokan 38
42.- 60. místo v ČR 
(z 12113 účastníků)

Matematika je hra 4 (2 dvoučlenná družstva) 2. místa ve svých kategoriích
Olympiáda v ČJL 18 2. místo v okresním kole

Plzeňské okresní kolo dětí
a mládeže v programování

18 1

Junior Internet 12 1
Ekonomická simulace

MESE - TITAN
12

2. místo v národním
republikovém finále

Psaní všemi deseti 3 4. místo v krajském kole
Olympiáda v ANJ

kategorie IIIA 
– okresní kolo

1 4. místo 

Sportovní soutěže

Druh soutěže Počet účastníků Nejlepší umístění

Corny středoškolský atletický
pohár – okresní kolo chlapci 13 2. místo

Corny středoškolský atletický
pohár – okresní kolo dívky 7 6. místo

Přespolní běh 
- okresní kolo chlapci

6 5. místo

Přespolní běh 
- okresní kolo dívky 4 6. místo
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Futsal - I. Kolo SFL
11 3. místo

Fotbal plzeňských SŠ - pohár 
J. Masopusta a pohár ředitele 
VOŠ a SPŠE 

20 5. místo

Fotbal plzeňských SŠ 
kategorie VI.A 18 2. místo

Fotbal SŠ kategorie VI.A 
krajské kolo 16 1. místo

Fotbal SŠ kategorie VI.A 
republiková kvalifikace 16 3. místo

Stolní tenis- krajské kolo 4 1. místo

Florbal – plzeňské SŠ 12 2. místo
Stolní tenis
- republikové finále

4 11. místo

Plavání - krajský přebor 5 3. místo
Vánoční turnaj 
v sálové kopané - chlapci

11 5. místo

Vánoční turnaj 
v sálové kopané - dívky

8 5. místo

Florbal – okresní kolo 13 4. místo

Házená – krajské kolo chlapci 9 3. místo

Házená – krajské kolo dívky 9 5. místo
Basketbal – okresní kolo 8 4. místo
Basketbal 3x3 12 12. místo
Házená – krajské kolo 10 2. místo
Sportovní hry SŠ 
– lehká atletika

5 5. místo

Sportovní hry SŠ – fotbal 7 5. místo

37. ročník soutěže SOČ

Školní  kolo  soutěže  SOČ  proběhlo  na  naší  škole
24. února 2015. Přihlásilo se 29 studentů, kteří své práce porovnávali
ve  čtyřech  soutěžních  oborech  (10  –  elektronika,  elektrotechnika  a
telekomunikace, 12 – tvorba učebních pomůcek, 13 – ekonomika, 18 –
informatika).

Z naší školy bylo doporučeno k postupu do okresního kola těchto 15 prací:

Obor 9 T. Fryč, S. Hájek Stavba elektrické motokáry

Obor 10 Martin Mikeš Spektrální analyzátor zvuku

Jan Karpíšek Binární hodiny
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Tomáš Hoblík Laboratorní zdroj 0-30V/2mA-3A

Martin Čácha Digitální hodiny s budíkem

Obor 12 Michal Knedlík Inteligentní elektroinstalace iNELS

Obor 13 Adéla Körnerová Srovnání pojistného v ČR

Simona Šedivcová Podnikatelský záměr – výroba šperků

Vojtěch Sosna Platební karty

Obor 14 Helena Žáková Ostrov Kos a návrh vlastního zájezdu

Veronika Jakubčíková Ekonomika a provoz folklorního souboru

Obor 18 J. Strnad, J. Vyskočil Robot  Lego  Mindstorms  NXT  a  robot
s mikroprocesorem ATmega 32

Lukáš Caldr Internet věcí – chytrá lampa

Martin Matas Cisco výkladový slovník

Jan Jirman Výuková aplikace s využitím Java FX

Okresní kolo se konalo jako již tradičně na SPŠ stavební 14. dubna 2015 a odborné poroty
tohoto kola doporučily k dalšímu postupu dvanáct prací studentů z naší školy: 

Obor 9

3. místo T. Fryč, S. Hájek Stavba elektrické motokáry

Obor 10

1. místo Tomáš Hoblík Laboratorní zdroj 0-30V/2mA-3A

2. místo Martin Mikeš Spektrální analyzátor zvuku

3. místo Martin Čácha Digitální hodiny s budíkem

Obor 12

1. místo Michal Knedlík Inteligentní elektroinstalace iNELS

Obor 13

1. místo Adéla Körnerová Srovnání pojistného v ČR

3. místo Vojtěch Sosna Platební karty
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Obor 14

1. místo Helena Žáková Ostrov Kosa návrh vlastního zájezdu

2. místo V. Jakubčíková Ekonomika provozu folklórního souboru

Obor 18

1. místo Lukáš Caldr Internet věcí – chytrá lampa

2. místo J.Strnad, J.Vyskočil Robot Lego MindstormsNXT a robot s
mikroprocesorem ATmega 32

3. místo Jan Jirman Výuková Aplikace s využitím Java FX

Krajské kolo se pak uskutečnilo na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni 29. dubna 2015. Práce
našich studentů byly na vysoké úrovni, o čemž svědčí i fakt, že ve všech šesti oborech se umístily
do třetího místa a do celostátního kola z naší školy postoupily 3 práce. 

V celostátním kole,  které  proběhlo 19.  –  21.  června  2015 v Praze,  nás  reprezentovali  tři
studenti - Martin Mikeš v oboru 10, Vojtěch Sosna v oboru 13 a Lukáš Caldr v oboru 18. Všichni
zúčastnění velice úspěšně obhájili své práce, svými znalostmi zaujali své vrstevníky i odbornou
porotu a ve velké celorepublikové konkurenci se umístili takto:

Martin Mikeš 12. místo v oboru 10

Vojtěch Sosna 3. místo v oboru 13

Lukáš Caldr 7. místo v oboru 18

Myslíme  si,  že  studenti  reprezentovali  naši  školu  a  hlavně  své  učitele  velice  úspěšně.
Ukázali vysokou odbornou úroveň a doufáme, že nové poznatky jednou určitě využijí ve své praxi.

Všem srdečně blahopřejeme a těšíme se na 38. soutěžní ročník. 

Věra Radová a Jana Šilhánková
garanti SOČ při VOŠ a SPŠE Plzeň
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4. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku
(včetně výsledků inspekce provedené ČŠI)

Datum Kontrolní orgán Oblast kontroly Výsledek kontroly

23.10.2014 KÚPK Odbor 
kontroly, dozoru 
a stížností

Vnitřní kontrolní 
systém
Soulad vnitřních 
předpisů   s platnou 
legislativou.
Svobodný přístup 
k informacím dle zák.
106/1999Sb.
Zadávání veřejných 
zakázek.

Některé  vnitřní  předpisy  nejsou  tvořeny
dle platné právní úpravy.
U jedné směrnice chybí datum účinnosti.
U  vypracovaných  podpisových  vzorů
zaměstnanců  není  uvedena  jejich
vykonávající funkce.
Na  veřejně  přístupném  místě  a  na
dálkovém  přístupu  nejsou  zveřejněny
informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
U  jedné  zakázky  nebyla  dodržena  lhůta
uveřejnění Kupní smlouvy na E-ZAK.

26.1. - 25. 3. 2015 Finanční výbor 
Zastupitelstva 
Plzeňského kraje

Hospodaření 
s majetkem včetně 
jeho správy a ochrany
Správnost 
vykázaných hosp. 
výsledků
Vynakládání 
finančních prostředků
z hlediska 
hospodárnosti
Vnitřní kontrolní 
systém

Nebyly  zjištěny  nedostatky  závažného
charakteru. Byly zjištěny pouze formální a
méně závažné a nevýznamné nedostatky,
které jsou snadno odstranitelné.

5. Školská rada VOŠ a SPŠE Plzeň

Školská  rada  VOŠ  a  SPŠE  Plzeň  (poté,  co  po
několik let  pracovala odděleně školská rada VOŠ a školská
rada  SPŠE),  byla  v období  2014/2015  sloučena  na  jednu
školskou radu. Po provedených volbách a doplnění  rady od
zřizovatele  školy  pracovala  ve  složení  Ing.  Petr  Toufar
(předseda),  Ing,  Karel  Hajžman,  Ing.  Antonín  Diviš,
Ing. Bc. Šárka  Štosová,  Mgr.  Jaroslava  Hessová  a  Kateřina
Špetová.  Na svých jednáních školská rada schválila Výroční
zprávu  školy  pro  školní  rok 2013/2014,  aktuální  zprávu
o hospodaření školy a návrh nové akreditace pro vzdělávací program Stavebnictví. 

Dále  se  školská  rada  zabývala  tématem  plagiátorství,  kdy  na  VOŠ  byly  v jednotlivých
oborech na doporučení  ŠR provedeny JUDr. M. Tvrzovou odborné přednášky a pro 4.  ročníky
SPŠE jsou tyto upravené přednášky plánovány na říjen 2015.

Školská  rada  podpořila  ředitelku  školy  Ing.  Naděždu  Mauleovou,  MBA v jejích  vizích,
cílech  a  strategiích  pro  budoucí  období,   které  jsou  uloženy  na  webu  školy  -
www.spseplzen.cz/zakladni-informace/vize/ a podporuje projekt Otevíráme dveře vzděláním. Byla
také zřízeno úložiště elektronických dokumentů školské rady na školní síti.  

                                                                                             Ing. Petr Toufar
                                                                               předseda školské rady VOŠ a SPŠE Plzeň

24



6. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost

Otevíráme dveře vzděláním

Dne  16.  října  2014  se  na  VOŠ  a  SPŠE
Plzeň  uskutečnil  druhý  ročník akce  „Otevíráme
dveře  vzděláním“,  která  se  snaží  současným  i
budoucím  žákům  představit  strategické  firmy
regionu  v oblasti  IT  a  elektrotechniky  formou
veletrhu  či  burzy  pracovních  příležitostí.  Oproti
loňskému ročníku se počet vystavovatelů rozrostl.
Žáci  tak mohli  navštívit  expozice  těchto
společností či fakult vysokých škol:

ČEZ a.  s.,  Microsoft  ČR,  Panasonic  AVC  Networks  Czech,  s.r.o.,  Sony  DADC Czech
Republic, s.r.o.,FAV ZČU Plzeň, FEL ZČU Plzeň, NTC ZČU Plzeň, Eriko Technologies s.r.o., C
SYSTEM CZ a.s., K+B Elektro – Technik s. r. o., Elfetex s. r. o., ABB s. r. o., Elektronn s.r. o.,
RSF s. r. o., NIONEX a.s., PQS Technology Ltd., Eurostat Control s. r. o., EXOVA s. r. o., KEL
Montážní technika s. r. o., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  ILV s. r. o.,PRO
ENERGO servis s. r. o., schambeck bohemia s.r.o.

Atraktivnost této akce a její velký potenciál dokládají i  záštity, které nad akcí převzali pan
Jiří Struček, náměstek hejtmana plzeňského kraje pro oblast školství,  sportu a cestovního ruchu,
Úřad  práce  ČR,  Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR  a  Ministerstvo  průmyslu  a
obchodu ČR. Ministr průmyslu a obchodu dokonce v záštitě zvažuje osobní návštěvu akce.

Akce  se  setkala  s kladnou  odezvou  návštěvníků  i  vystavovatelů.  Věříme  proto,  že  byla
přínosem pro zúčastněné firmy i naše žáky, kteří stejně jako uchazeči o studium na VOŠ a SPŠE
Plzeň měli možnost vidět, že je o naše absolventy na trhu práce opravdový zájem. 

Mgr. Pavla Procházková
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Dny otevřených dveří 28. - 29. 11. 2014

V letošním  školním roce jsme spojili  dny otevřených dveří s oslavami 60. výročí založení
naší školy. 

V pátek 28.11.2014  vyrostl před školou nejen  stan, ve kterém paní ředitelka a další členové
pedagogického sboru  osobně vítali po oba dny rodiče a jejich ratolesti – zájemce o studium na naší
škole, ale také obrovské pódium, na kterém probíhal v sobotu 29.11.2014 bohatý kulturní program. 

Více o oslavách naleznete na http://60letspse.cz/.
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V aule probíhaly informační schůzky o studiu na naší škole s vedením školy.
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K snadnější orientaci po škole sloužily jednak ukazatele s barevně odlišenými obory studia,
barvám odpovídaly i šlápoty,  které vedly kroky zájemců do jednotlivých odborných učeben, ale i
žáci, kteří zájemce doprovázeli a poskytovali jim odpovědi na jejich dotazy ohledně chodu školy.

Součástí  sobotního  DOD  a  již  zmíněných  oslav  bylo  již  tradiční  setkání  s  bývalými
zaměstnanci školy, na které se všichni vždy celý rok těší.
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Zajímavá byla setkání bývalých absolventů školy, kteří se podepisovali do vydaného 
almanachu. 

Jednou takovou třídou byla i třída M z roku 1969. 
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Mezi neoblíbenější stanoviště patřily odborné učebny elektrotechniky, výpočetní techniky a 
fyziky s nemalým zájmem se setkaly i dílny a tělocvičny.
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Zájemci  o studium si  mohli  prohlédnout  také  školní  jídelnu a  ti  ze  vzdálenějších  míst  i
domov mládeže.

Další DOD pro zájemce  o studium na SŠ, ale také na VOŠ se konal ještě 27. ledna 2015.
                                                                                                           

Mgr. Jana Müllerová
                                                                                                       zástupkyně ředitelky školy
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7. Další vzdělávání na škole

Středisko informačních technologií

Stejně  jako  v předchozích  letech  se  středisko  informačních
technologií věnuje dalšímu mimoškolnímu vzdělávání.  

Středisko IT pořádalo školení  Vyhlášky č.  50/78Sb. pro žáky
4. ročníků SPŠE oboru Elektrotechnika ukončené zkouškou o odborné
způsobilosti v elektrotechnice. Kurzu se zúčastnilo 32 žáků, osvědčení
bylo vystaveno 22 žákům.

Pořádáme také kurzy matematiky a anglického jazyka, především pro žáky 1. a 2. ročníků.
Kurzů matematiky se zúčastnilo v 1. pololetí 2014/15 287 žáků, v 2. pololetí 2014/15 188 žáků.
Kurzu anglického jazyka 9 žáků. 

Pro žáky 9. tříd ZŠ pořádáme kurzy  matematiky a českého jazyka na přípravu k přijímacím
zkouškám a  ke  studiu  na  SŠ.  Kurzu  matematiky  se  zúčastnilo  25  žáků  kurzu  českého  jazyka
22 žáků.

Středisko  současně  zabezpečuje  víkendové  ubytování  v pavilonech  Domova  mládeže
v Částkově ulici, především pro sportovce. 

Letos  jsme  mimo  jiné  zajistili  i  ubytování  pro  účastníky  celostátní  akce  pro  žáky
středních škol „VII. letní olympijské hry dětí a mládeže“. Ubytováno bylo 680 žáků - sportovců
z celé republiky.

Ing. Irena Zikmundová
vedoucí SIT
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8. Další činnosti školy

Nulák aneb pojeďme se seznámit

První  školní  den  bývá  většinou  doprovázen  obavami
z nového prostředí,  kolektivu, nových učitelů atd. Naše škola se
snaží maximálně pomáhat žákům s přechodem na novou školu
seznamovacími kurzy pořádanými ještě před začátkem školního
roku. 

A tak jsme  na přelomu  srpna  a září  jsme  opět  vyrazili
s našimi  nováčky  na třídenní  Nulák do rekreačního  zařízení
poblíž Žihle. Účelem pobytu není jen seznámení se s novými spolužáky,  ještě než první školní den
usednou do lavic, což pomáhá hlavně méně smělým jedincům, ale hlavně utvořit nový kolektiv,
ve kterém každý hraje důležitou roli  a ve kterém není místo pro šikanu.

Pro  studenty  je  připraven  rozmanitý  program,  aby  každý  student  měl  šanci  v něčem
vyniknout.  Kromě  seznamovacích  her  si  studenti  změří  síly  v mnoha  sportovních  aktivitách,
vědomostních soutěžích, vyzkouší si týmovou práci a povědomí třídního kolektivu získají tvorbou
třídního  erbu,  který  je  bude  provázet  po celé  studium.  Pro třídní  učitele  jsou  nejzajímavější
meditační  hry,  kdy  se  dozví  mnoho  o rodinném  zázemí,  osobních  názorech  a postojích  svých
studentů.  Celý  kurz je  propojen  motivem  osidlování  nového  kontinentu,  studenti  sbírají
v jednotlivých soutěžích  body pro svoji  třídu a vítězové spolu s třídním učitelem získají  letenky
na nový kontinent. 

Studenti  se  ze seznamovacího  kurzu  vracejí  jako  jedna  parta,  už  vědí,  s kým si  sednou
do lavice,  a těší  se  na nové  kamarády.  Začátek školního  si  tak opravdu  užijí.  Zpětná  vazba
od studentů potvrzuje, že si téměř všichni našli nové kamarády a strach z nové školy se díky Nuláku
rozplynul.

Nicméně i nadále je třeba  studentům pomáhat  s adaptací  na středoškolský způsob studia,
studenti  si  musejí  zvyknout  na zcela  odlišný přístup  učitelů - najednou je  kladen důraz na jejich
samostatnost a zodpovědnost a na pravidelnou domácí přípravu. 

Snažíme se studentům začátek studia co nejvíce zpříjemnit a usnadnit, a pokud využijí všech
forem naší pomoci, mohou na škole strávit čtyři báječné roky.

     Lucie Charvátová
výchovná poradkyně
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9. Zprávy předmětových komisí

Předmětová komise českého jazyka a literatury 
a společenskovědních předmětů (CJL)

PK CJL  pracovala  v tomto  roce  posílena  o  nově
nastupující  Mgr.  Lenku  Koptíkovou  a  staronovou  kolegyni
Mgr. Evu Liškovou.

Češtináři si zvyšovali  kvalifikaci pro žáky PUP, kterých
na  všech  školách  včetně  té  naší  stále  přibývá.  Studovali  jsme
Nové tendence ve vývoji jazyka na kurzu pořádaném Národním
institutem pro další vzdělávání. Vyučující ČSD se vzdělávali na
interaktivních  seminářích  neziskové  organizace  Jeden  svět  na
školách, která nabízí velmi aktuální témata.

Jako každý rok jsme uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce, které se zúčastnilo
18 zájemců z 1. a 2. ročníků. Máme radost, že studentka 2.L Marcela Piptová uspěla v okresním
kole OČJ v silné konkurenci a svými znalostmi vybojovala pro naši školu krásné 2. místo.

Opět jsme rozšířili školní seznam četby k maturitě z ČJL a připravili nové zkušební texty
pro naše maturanty.

Výuku LIV jsme podpořili návštěvou několika divadelních představení ve Velkém divadle,
také jsme se seznámili s budovou Nového divadla v Plzni. Viděli jsme představení Lakomec, Divá
Bára,  Footloose,  Lov začíná,  které  se  studentům  velmi  líbily.  Rovněž  jsme  využili  i  nabídku
Divadla Alfa, kde jsme se seznámili s Hrabalovou divadelní adaptací Ostře sledovaných vlaků.

Tradičně se studenti  2. ročníků zúčastnili  exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg,
protože je třeba poučit se z chyb, které lidé v minulosti způsobili. 

V rámci  předmětu  ČSD se  žáci  zapojili  i  do různých besed,  z nichž  nejpřínosnější  bylo
setkání s pamětníky osvobození Plzně v roce 1945. 

Mgr. Bohuslava Živná
vedoucí PK CJL

Divotvorný hrnec

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se třída 2.L v rámci akce Ferda zúčastnila exkurze do Nového divadla
v Plzni. Průvodcem byl absolvent naší školy Matouš Pilný, který v ND pracuje jako zvukař. Provedl
nás všemi prostory divadla a trpělivě odpovídal na zvídavé dotazy studentů. Ukázal jim i mixážní
pult – své pracoviště. 

Po  prohlídce  divadla  se  studenti
trochu  prošli  venku a  pak opět  zavítali  do
budovy  ND,  tentokrát  na  představení
světového  muzikálu  Divotvorný  hrnec  se
skvělým  českým  překladem  textů  známé
dvojice  W+V.  Představení  se  všem  velmi
líbilo,  účinkující  byli  odměněni  velkým
potleskem  jako  poděkování  za  pěkný
divadelní zážitek.

Mgr. Bohuslava Živná
vedoucí PK CJL
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Divá Bára v Novém

Studenti 1. ročníků navštívili 15. května představení Divá Bára na scéně Nového divadla.

Milan Uhde, Miloš Štědroň a Leoš Kuba použili námět z české literatury a vytvořili původní
romantický muzikál podle povídky Boženy Němcové. Díky námětu, nápaditým tanečním kreacím a
úžasným  výkonům např.  Žofie  Dařbujánové,  Aleše  Kohouta,  Ondřeje  Černého  nebo  Antonína
Kašky jsme byli svědky velkého dramatu, v němž Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a na
štěstí pro sebe i pro druhé. 

Moderní zpracování příběhu z poloviny 19. století  hodnotili studenti pozitivně, návštěvou
představení si prohloubili znalosti v literatuře. Pro mnohé studenty to byla také příležitost poprvé si
prohlédnout Nové divadlo. 

Mgr. Lucie Charvátová
PK ANJ
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Beseda s válečnými veterány

V rámci oslav 70letého výročí osvobození Plzně se v úterý 5. května 2015 konala beseda
s válečnými  veterány.  Studenti  středních  škol  měli  možnost  se  v Měšťanské  besedě  potkat
s dvanácti hrdiny, kteří vzpomínali na osvobození a vyprávěli své příběhy z války.

Studenti třídy 2.K a 2.L se dozvěděli, jaké vztahy měli veteráni s německými vojáky, jaký je
to pocit se do Plzně vracet po tolika letech, jak za války fungovalo zdravotnictví a nemocnice a
mnoho dalších zajímavých, smutných, ale i některých veselých zážitků. Beseda studentů plzeňských
středních  škol  s americkými  a  belgickými  veterány byla  plná  vzpomínek,  vděku  a  vzájemných
komplimentů.  „Udělejte  vše  pro  to,  aby už  se  války  nikdy neopakovaly.  Je  to  na  vás,  vy  jste
budoucnost,“ vyzval studenty bývalý americký voják.

Po  skončení  besedy  jsme  se  přesunuli  před  budovu  Studijní  vědecké  knihovny,  kde  si
studenti  prohlédli  výstavu  prolínajících  se  dobových  i  současných  fotografií,  které  připomínají
osvobození Plzně a dalších měst.

Mgr. Lenka Koptíková

PK CJL
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Předmětová komise anglického a francouzského jazyka (ANJ a FRJ)

Ve školním roce 2014/15  měla PK ANJ 11 členů. 

V průběhu  celého  školního  roku  jsme  aktualizovaly  a
připravovaly  nové  materiály  pro  zkvalitnění  výuky  na  střední  škole
v oblasti anglické gramatiky,  konverzace, komunikativních a písemných
dovedností,  v oblasti  odborného  jazyka.  Pečlivý,  zodpovědný  a
kvalifikovaný  přístup  jazykářek  potvrdily  i  výborné  výsledky  našich
studentů v rámci maturitních zkoušek z anglického jazyka v roce 2015 a
jazykových absolutorií na VOŠ v roce 2015.

Konverzační  soutěž  v anglickém  jazyce  za  školní  rok 2014/15
včetně  školního  kola  je  zmíněna  v samostatném  příspěvku
Mgr. Lucie Charvátové.

V dubnu  2015  se  uskutečnil  pro  studenty  školy   v rámci
mezipředmětových  vztahů  vzdělávací  zájezd  do  Anglie  (Paříž  –  Oxford  –  Londýn),  který
zorganizovaly za sekci anglického jazyka Mgr. E. Weinlichová a Mgr.  L. Křížová  ve spolupráci
s vyučující  francouzského jazyka Mgr. L.  Lukesovou. Programu zájezdu je věnován samostatný
příspěvek.

Kromě  uvedených akcí se členky PK ANJ průběžně zúčastňovaly konferencí, prezentací,
metodických školení, workshopů a odborných seminářů  přispívajících   k rozšiřování odbornosti
učitelů  jazyků včetně využívání  moderních technologií  ve výuce.  Jednou z akcí  bylo  i  diskuzní
fórum na podporu výuky odborného jazyka. Odborný jazyk je zařazen do výuky na střední škole a
VOŠ a do závěrečných absolutorií na VOŠ.  Diskuzní fórum pořádané NIDV v Plzni  si kladlo za
cíl  výměnu  zkušeností  mezi  vyučujícími  odborného  cizího  jazyka,  řediteli  škol   a  odborníky
z průmyslové praxe, což vedlo k potvrzení, že znalost cizího jazyka a odborného cizího jazyka má
velký význam pro  kvalitní uplatnění absolventů škol v praxi. 

Všechny členky  PK ANJ  se  zúčastnily  vzdělávacího  programu  pro  práci  v nově  zřízené
digitální jazykové laboratoři a získaly osvědčení pro práci v systému. 

Naší  snahou je,  aby studenti  střední  školy  byli  kvalitně  připraveni  k úspěšnému složení
maturitní  zkoušky  a studenti  VOŠ k úspěšnému absolvování  absolutorií  z anglického jazyka a
následně tak mohli  využít  svých jazykových znalostí  k dalšímu studiu  nebo je uplatnit  v praxi,
neboť  nároky  na  znalost  cizích  jazyků  u  absolventů  škol  v souvislosti  s  velkým  zastoupením
zahraničních firem na našem trhu a prohlubujícími se kontakty se zahraničím se zvyšují.

                                                                                                        Mgr. Jana Nová
vedoucí PK ANJ

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Studenti 1. - 3. ročníků SPŠE si mohli změřit své síly ve školním kole konverzační soutěže
v anglickém jazyce, která se konala 16. prosince 2014. Zájem byl již tradičně veliký, přihlásilo se
52 studentů.

Soutěž se skládala ze dvou kol – v prvním kole studenti podle nahrávky  doplňovali  text,
v druhém kole se už jen konverzovalo.  Studenti  si vylosovali  jedno ze 40 témat  a měli  pouhých
5 minut  na  přípravu.  Poté  následoval  pětiminutový  monolog  či  dialog  se  zkoušejícími.  Někteří
soutěžící  byli  rádi,  že  mají  perných  pět  minut  za sebou,  některým čas  nestačil  a  mluvili  by  a
mluvili... Při konverzaci se hodnotil obsah projevu, pohotovost, výslovnost, gramatická správnost a
šíře slovní zásoby.
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Vítězem se stal Daniel Born ze 3.I, který hovořil o hračkách z dětství. O bod méně získal
Marek Sobota ze 2.I za téma sport. Na třetím místě skončil Martin Brom ze 3.L, ten prozradil, jaké
jsou nejlepší prázdniny. Daniel Born reprezentoval naši školu v okresním kole a skončil na 4. místě.

Ani  porota  to  neměla  jednoduché.  Soutěžící  byli  výborní,  jejich  výsledky  byly  téměř
vyrovnané.  Ti nejlepší od nás získali diplom a malou odměnu, ale ocenění patří všem, kteří našli
odvahu a do soutěže se přihlásili.

Při konverzační soutěži jsme strávili společně pohodový den v báječné atmosféře, soutěžící
získali novou zkušenost, porota se od studentů dozvěděla mnoho zajímavého, ale hlavně se všichni
dobře bavili. Už teď se těšíme na další ročník soutěže.

Mgr. Lucie Charvátová
  PK ANJ
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DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

V listopadu 2014 se naše škola stala místním centrem projektu DofE. Jedná se o vzdělávací
program, který mladým lidem od 14 do 25 let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat
volný čas. Cenu lze plnit v jedné ze 3 úrovní – bronzové, stříbrné nebo zlaté. Účastníci si stanovují
individuální  cíle  a  výzvy  v několika  oblastech  (fyzická  aktivita,  dovednost  a  dobrovolnictví)
a na cestě k jejich splnění posilují svoji zodpovědnost a vytrvalost,  poznávají a překonávají sami
sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením
do programu  stávají  součástí  mezinárodní  komunity.  Další  podmínkou  splnění  DofE je  týmová
spolupráce na expedici. 

V současné době je  na naší  škole  11 studentů  zapojených do tohoto  programu.   Na cestě
za bronzovou  medailí  si  našli  své  výzvy  v každé  ze tří  oblastí.  Fyzickou  kondici  si  zvyšují
posilováním, joggingem, workoutem nebo na tréninku handballu či krav magy. 

Co se týče dovedností, studenti se vrhli na studium japonštiny, angličtiny, na šachy, chůzi
na chůdách, hru na hudební nástroje nebo na přípravu zdravých pokrmů. V oblasti dobrovolnictví
doučují slabší studenty, pomáhají v domácnosti seniora, uklízejí les, věnují se skautingu, nebo venčí
pejsky z útulku.   Připravují  se  také  na expedici  –  posilují  týmového ducha různými  aktivitami,
trénují  tábornické dovednosti,  dávají  dohromady expediční  výbavu a učí se dávat první pomoc.
Trénink vyvrcholí  cvičnou  expedicí  a  v příštím školním roce  se  chystáme  na ostrou  expedici  a
na zakončení bronzové úrovně DofE.

Mgr. Lucie Charvátová, PK ANJ
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Cvičná expedice DofE na Šumavě

Ve dnech 28. 6. – 29. 6. 2015 se uskutečnila cvičná expedice DofE na Šumavě – Poledníku
s cílem pozorovat  vesmírné  jevy.  Skupinka účastníků  byla  sice  malá,  žáci  3.L – Martin  Brom,
Martin Bruna, Mirek Krýsl a Václav Mašek, ale odhodlaná zažít i nemožné. Celá expedice začala
v neděli  28.  6.  2015  v 7  hodin  ráno  na  hlavním  nádraží  v Plzni.  Hoši  čekali  na  vlak s  plnou
„výstrojí“, která kromě stanů, spacáků a karimatek obsahovala rovněž potraviny a nápoje na celý
pobyt expedice. v Dobřanech se k nám přidal ještě Martin Brom, tak jsme konečně byli kompletní a
mohli vyrazit vstříc novým zážitkům.

Do Železné Rudy jsme dorazili v 9.15 hodin, kde na nás čekala dlouhá, asi 30kilometrová
procházka  k Poledníku.  Na délce  trasy  se  rovněž  podíleli  tokající  tetřevi,  které  nám procházku
prodloužili  asi  o  pět  kilometrů.  Ale  díky  přesnému  naplánování  trasy  účastníky  DofE a  jejich
hbitému přizpůsobení  se  situaci,  jsme  se v tak nádherné  přírodě  neztratili.  Přes  Debrník,  jezero
Laka, Prášilské jezero jsme okolo půl osmé večer dorazili na místo určení – Poledník, šťastni, že
jsme překonali tak velkou vzdálenost.

Po sestavení stanů chlapce čekal další úkol, a to uvařit si zaslouženou večeři – vždyť se
Mirek s ingrediencemi dřel celý den. Tak výtečné boloňské špagety byste nedostali ani v nejlepší
italské restauraci.  Po umytí  nádobí a ještě větším setmění  nám Vašek sestavil  dalekohled,  který
celou dobu měl ve svém batůžku. Sledovali jsme hvězdy i planety, ale bohužel příroda nám nepřála,
a  tak díky  mrakům  byla  viditelnost  trochu  snížena.  Po  vyčerpávajícím  Vaškově  výkladu
o planetách, meteoritech a dalších zajímavých věcech jsme se uložili k zaslouženému odpočinku.
Ráno jsme se probudili do trochu deštivé Šumavy, vše jsme zvládli sbalit a vyrazili jsme na cestu do
civilizace, ale věřte, moc se nám nechtělo. Cesta na autobus do Srní byla trochu strmá, vždyť jsme
museli  sejít  dolů  to,  co  jsme  předešlý  den  vystoupali.  Tentokrát  byla  trasa  kratší  –  pouhých
10 kilometrů, to byla pro nás hračka. Z autobusu jsme přestoupili na vlak, který nás dovezl zpět do
Plzně. Pevně věřím, že celá skupina účastníků DofE je plně připravena na ostrou expedici, kterou
uskutečníme hned v září, tak nám držte palce!

Mgr. Eva Weinlichová
PK ANJ

  

41



Paříž – Oxford – Londýn

Ve dnech 8. 4. – 12. 4. 2015 se studenti naší školy zúčastnili studijně vzdělávacího zájezdu
za  krásami  Anglie  a  Francie  společně  se  svými  pedagogy  paní  Křížovou,  Lukesovou  a
Weinlichovou.

Po náročné noční cestě autobusem jsme konečně dorazili do Paříže. Po ranní hygieně a lehké
snídani jsme se pařížským metrem přepravili do centra, kde jsme v lesku slunečních paprsků spatřili
tu chloubu Paříže – Eiffelovu věž. Bohužel kvůli natáčení filmu jsme si nemohli vychutnat skvostný
pohled na město, který bychom jistě viděli z nejvyššího patra věže. Každopádně počáteční zklamání
bylo vykompenzováno následujícím programem. Navštívili jsme Invalidovnu, prohlédli si Louvre –
tentokrát  jen  zvenku,  ale  příště  se  určitě  necháme  okouzlit  Monou  Lisou  uvnitř.  Po  prohlídce
nádherné  a  slavné  katedrály  Notre  Dame  jsme  se  zastavili,  abychom mohli  obdivovat  neméně
slavnou  univerzitu  Sorbonnu.  Po  náročných  deseti  kilometrech  a  úmorném  slunci  jsme  odjeli
z Paříže, abychom si mohli alespoň pár hodin odpočinout v hotelu F1.

Další den jsme se v 7 hodin ráno, posilněni snídaní v hotelu, vydali do Calais, abychom se
mohli trajektem přeplavit přes kanál La Manche na Britské ostrovy. Po hodině a půl romantické
plavby jsme mohli vyrazit do jednoho z nejkrásnějších měst Anglie – Oxfordu. Zde jsme navštívili
univerzitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ Church College, kde jsme si prohlédli nádvoří a kapli.
Po prohlídce města a rozchodu na rušné ulici High Street jsme se vydali do Edmontonu – okrajové
části  Londýna,  kde nás čekalo ubytování  v rodinách a kde si  studenti  mohli  ověřit  své znalosti
angličtiny.

Ráno jsme se probudili do typického anglického počasí. Ve skrytu duše jsme doufali, že se
počasí umoudří a bude nám svítit sluníčko, jak tomu bylo v předešlé dny. A skutečně podle rčení
„ jedenáctá  rozhodne“,  se tak stalo i  v Londýně. Po deštivé návštěvě Big Benu, Trafalgarského
náměstí  a  sídla  britského  ministerského  předsedy  na  Downing  Street  jsme  vyráželi  vstříc
Buckinghamskému paláci. Kromě obdivu k tak honosnému královskému sídlu nás i počasí příjemně
překvapilo, když jsme v dálce zahlédli jasné nebe bez mráčku. Po slunečném pikniku v St. James´s
parku jsme vyrazili do Covent Garden, kde kromě obdivu k dovednostem pouličních umělců, jsme
také mohli zakoupit pár suvenýrů pro naše nejbližší. Poslední trasa před odjezdem do naší republiky
nás zavedla k velkému ruskému kolu – London Eye. Vzhledem ke slunečnému počasí bylo vidět na
míle daleko, a tak jsme mohli obdivovat krásy Londýna. Poté jsme se přesunuli lodí po řece Temži
zpět k našemu autobusu, který nás opět bezpečně odvezl zpět domů. 
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Předmětová komise německého jazyka (NEJ)

Hospitace v Chamu

Dne  17.  -  18.  června  2015  jsem  se  s  kolegyněmi
Mgr. Radovou  a  Mgr.  Šilhánkovou  zúčastnila  výměnné  akce  –
hospitace na naší partnerské škole FOS a BOS v Chamu.

Navštívily jsme několik hodin fyziky, matematiky, němčiny
a  dějepisu.  Místní  učitelé  nám vysvětlili  chod jejich  školy,  zodpověděli  všechny naše  zvědavé
dotazy a připravili nám i zajímavý mimoškolní program. Bydlely jsme v místním útulném hotýlku,
ochutnaly  bavorskou  i  italskou  kuchyni.  Byla  připravena  i  vyčerpávající  prohlídka  města
s průvodcem.

Zjistily jsme, jaké problémy jsou společné našemu i bavorského školství a co rozdílného
v něm najdeme.  Nejvíce nás  překvapili  chamští  žáci  –  zdáli  se  nám mnohem soustředěnější  na
výuku a zvyklí více samostatně pracovat. Na druhou stranu musíme ocenit lepší technické vybavení
naší školy a větší luxus našich kabinetů oproti jedné společné sborovně v místní škole.

Děkujeme především p. Höchtovi a Ženíškové, kteří spolupráci dlouhodobě organizují za to,
že naši učitelé mají možnost život, školství i kulturu našich sousedů lépe poznat.

Mgr. Lenka Zavadilová
PK NEJ
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Flossenbürg

Dne  30.  října  2014  se  žáci  druhých  ročníků  zúčastnili  jednodenního  zájezdu  do
Flossenbürgu, kde byl za 2. světové války pracovní koncentrační tábor. Během této doby táborem
prošlo 100 tisíc vězňů z různých zemí a 30 tisíc z nich zde zemřelo. 

Po roce 1945 byly rozsáhlé části tábora zbourány a nově zastavěny. Teprve v roce 2007 zde
byla otevřena trvalá expozice výstavy „Koncentrační tábor Flossenbürg  1938-45“. 

Během naší prohlídky s průvodcem jsme viděli venkovní areál, místa tehdejších „baráků“
pro vězně. Některé budovy zůstaly zachovány, mezi nimi strážní věž, krematorium, části věznice a
někdejší  táborová  prádelna  a  kuchyně.  Vyprávění  průvodce  bylo  velmi  zajímavé,  poučné.
Dozvěděli jsme, jak zde vězni žili, co všechno museli vydržet  a jak trpěli. Shlédli jsme i filmový
dokument, ve kterém bývalí vězni vyprávějí o svém utrpení v táboře. Flossenbürg se stal evropským
pamětním místem.

Mgr. Alena Veselá
PK NEJ

Adopce na dálku – Bolívie

Náš  „adoptivní  syn“  Ignacio  ukončil  školní  docházku,  ale  rozhodli  jsme  se  v projektu
setrvat.  Tentokrát  jsme vybrali  chlapce,  který má za sebou teprve první třídu.  Jmenuje se Luís
Alajandro, narodil se v roce 2005.

Projekt Diecézní  charity Plzeň na naší škole prezentoval  a o osobní zkušenosti  z vizitací
přímo v Bolívii se podělil jeho garant pro Latinskou Ameriku Lic. Pablo Chacón Gil, žijící dlouhá
léta v našem městě.
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Týden hispánské kultury v Plzni

V říjnu 2014 se konal již 5. ročník festivalu španělské a latinskoamerické kultury a naši žáci
se ho pod vedením Mgr. Ježíka jako vždy zúčastnili. 

Centrem festivalu byl studentský happening, tentokrát v Pekle. „Reprezentace“ VOŠ a SPŠE
Plzeň důstojně sekundovala výpravám několika plzeňských i mimoplzeňských gymnázií a všechny
zaujala  přednesem  několika  španělských  písniček z oblasti  rock-pop  za  doprovodu  elektrické
kytary.

Student z Latinské Ameriky

Dne 10. února 2015 potěšil naše španělštináře 17letý Alvaro, toho času student Gymnázia
Václava  Hraběte  v Hořovicích.  Naši  žáci  si  mohli  ověřit  své  schopnosti  dorozumět  se  ve
španělském  jazyce,  ale  vedly  se  též  zajímavé  debaty  o  rozdílech  mezi  životem v Paraguayi  a
v Česku.

Alvaro se zúčastnil i hodiny ekonomie, v níž se ovšem hovořilo anglicky.

Oběd s velvyslancem Španělského království

U příležitosti zahájení 5. ročníku festivalu středomořské kultury Mediterránea Pilsen pozval
španělský  velvyslanec  pan  Pedro  Calvo-Sotelo  Ibáňez-Martín  na  neformální  oběd  vyučující
španělštiny a organizátory plzeňských festivalů Mediterránea a Týdne hispánské kultury.

Velmi  příjemnou  atmosféru  patia  španělské  restaurace  AmorVino  na  náměstí  Maršála
Radeckého ještě umocnila bezprostřednost a velice přátelské jednání pana velvyslance.

Kromě  dvou  desítek učitelů  španělského  jazyka  byl  přítomen  i  ředitel  španělského
kulturního institutu Instituto Cervantes v Praze pan Ramiro Villapadierna.
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Mgr. Johann Vlastimil Ježík

PK CIJ

Evropský týden mládeže

Evropský  týden  mládeže  je  již  zavedená
celoevropská akce, organizovaná Evropskou komisí,
do  které  jsou  zapojeny  všechny  země  programu
Erasmus+  s  cílem  upozornit  mládež  na  možnosti
zapojení se do programu. Tématem letošního ročníku
je  zapojení  mládeže  do  pracovního  politického  a
obecně  do  komunitního  života  a  je  zaměřeno  na
zaměstnanost  a  zaměstnatelnost  mládeže  se
zaměřením  na  rozvoj  podnikavosti  a  aktivního
politického dialogu.

Dne 5. května 2015 se na naší škole konala diskuse v rámci evropského týdne mládeže na
téma zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí v česko-německém přihraníčí, které se zúčastnily
3. ročníky SPŠE Plzeň. Mezi pozvanými institucemi a osobnostmi kromě pedagogického zástupce
kooperující školy A. Ženíškové byla paní Mgr. Lenka Kastnerová z úřadu práce, poradce EURES,
která řeší praktické otázky ze strany uchazečů a příp. zaměstnavatelů a je v pravidelném kontaktu s
kolegyněmi  na úřadech práce z Weidenu, Chamu a Zwieselu.  Paní Kastnerová sdělila  konkrétní
informace, rady, odkazy a odpovídala na dotazy studentů. Dalším hostem byla zástupkyně česko-
německé obchodní komory,  paní Ing. Karla Stánková, vedoucí regionální pobočky v Plzni. Paní
Stánková představila statistiku nabídek a poptávek pracovních míst,  zastoupení německých firem
v českém příhraničí. 

Mezi  pozvanými  hosty  byl  také  úspěšný  zaměstnanec  firmy  F.EE  v Neuburgu  pan
Ing. Pavel Petrman, který uvedl úskalí a podmínky, na které je nutné se připravit a s jakými počítat,
aby se na německém trhu student uplatnil a stal se tam úspěšným a spokojeným zaměstnancem nebo
podnikatelem.
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Paní Anna Ženíšková seznámila přítomné s akcemi a projekty v rámci spolupráce s družební
školou  FOS/BOS  Cham,  které  se  konají  jíž  od  roku  1990  a  poskytují  možnost  konverzace
s rodilými  mluvčími,  umožňují  poznat  způsob života  a  pracovní  podmínky v zahraničí,  uplatnit
jazykové a odborné znalosti studentů a pedagogů.

Na závěr se konala soutěž a výherci obdrželi zasloužené ceny.
                                                                                                      Anna Ženíšková

                                                                                                      PK CIJ

Květiny pro Plzeň

Květiny  pro  Plzeň  je  kulturní  a  umělecká
slavnost,  která  se  konala  na  závěr  Bavorských
kulturních dní 26.04.2015 na náměstí Republiky a
které  se  zúčastnily  VOŠ  a  SPŠE  Plzeň  (v počtu
22 studentů)  a  naše  partnerská  škola  FOS/BOS
Cham Bavorsko.

Obyvatelé  Plzně  byli  prostřednictvím  květin  pozváni  k návštěvě.  Hosty  čekal  bohatý
program  s  hudebními  skupinami,  umělci,  divadelními  scénkami  a  kulinářskými  lahůdkami  ze
sousedních bavorských regionů.

Sponzorem květinové akce byl Rotary Club Hornofalcký les za podpory rotariánů RC Plzeň.
Studentky  a  studenti  plzeňských  a  bavorských  škol,  které  pojí  vzájemné  partnerství,  byli  na
frekventovaných místech ve městě a předávali květinové pozdravy obyvatelům Plzně. 

Před samotnou akcí  jsme sestavili  smíšené  česko-bavorské týmy studentů z partnerských
škol.  Týmy studentů  rozdávaly  na  vybraných  místech  v Plzni  květiny  kolemjdoucím.  Společně
s květinou  byla  vždy předána  i  pozvánka  k návštěvě  slavnosti  na  náměstí.  Odpoledne  se  sešly
všechny týmy na náměstí  Republiky a užily si  pestrý program. „Aprílové“ počasí nám skvělou
náladu a zábavu nezkazilo.

Anna Ženíšková
                                                                                                                PK CIJ

Mezinárodní pedagogická konference

Ruský  dům  v Mariánských  Lázních,
Karlovarský  kraj,  Nevládní  ekologický  fond
V. I.  Vernadského  a  Ruské  středisko  vědy  a
kultury v Praze pozvali VOŠ a SPŠE Plzeň na
konferenci na téma "Mimoškolní a celoživotní
vzdělávání a jejich úloha při formovaní tvůrčí
a  odborně  orientované  osobnosti",  která  byla
pořádána  s  podporou  Generálního  konzulátu
Ruské federace v Karlových Varech a vedením
Karlovarského  kraje  a  Městského  úřadu
Mariánské Lázně.

Konference se zúčastnili pedagogičtí pracovníci Ruské federace, Karlovarského kraje, Plzně
a členové rady města Mariánských Lázní. Konala se dne 12. listopadu 2014. Paní Anna Ženíšková
představila VOŠ a SPŠE Plzeň a projekty, které probíhají na naší škole. Na závěr konference se
konalo plenární zasedání, shrnutí, výměna poznatků a zkušenosti pedagogů.

                                               Anna Ženíšková
                                                                                       PK CIJ
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Předmětová  komise  matematiky    a  přírodovědných  předmětů
(MAT)

V letošním  školním  roce  došlo  k jedné  malé  změně  ve
složení předmětové komise matematiky a přírodovědných předmětů.
Mgr. Pavlína Dostálová Zechovská odešla na mateřskou dovolenou.
Předmětová  komise  tak pracovala  ve  složení   Mgr.  Ivo  Frank,
Mgr. Petra Heřmanová, Mgr. Jana Ježíková, Mgr. Věra Kutheilová,
Mgr.  Ing.  Jan  Plzák,  Mgr.  Ilona  Pozděnová,  Mgr.  Pavla
Procházková, Mgr. Věra Radová, Mgr. Jana Šilhánková, Mgr. Jana
Šimandlová, Mgr. Eva Šplíchalová a Mgr. Ivana Vargová.  

Všichni  členové  komise  pokračovali  v práci  na  projektu  „Podpora  technického  a
přírodovědného  vzdělávání  v Plzeňském  kraji“.  V rámci  projektu  pokračovaly   hodiny  plné
zajímavých fyzikálních, chemických a biologických experimentů, které si připravili vyučující a žáci
naší školy pro žáky spolupracujících základních škol. V souvislosti s projektem jsme také pro žáky
ze  ZŠ  připravili  dva  projektové  dny,  první  v lednu  a  druhý  v červnu.  Během  každého
z projektových dnů bylo pro skupinky žáků ZŠ připraveno 6 stanovišť s různými činnostmi jako
například: optické klamy a hlavolamy,  skládání věží,  generátor zvuku a měření intenzity zvuku,
měření pH a skládání chemických modelů, fyzikální pokusy, práce s GPS. Na těchto stanovištích se
jednotlivé skupinky během celého dopoledne střídaly a děti si všechno prakticky vyzkoušeli. Během
těchto  akcí  a  samozřejmě také  při  každodenní  výuce našich žáků jsme velmi  ocenili  loni  nově
vybudovanou odbornou učebnu fyziky a také spoustu nových pomůcek. Pro žáky naší školy byly
v rámci projektu  opět zorganizovány kroužky matematiky.

V rámci projektu s názvem „Praktická elektrotechnika“ byly zakoupeny nové pomůcky do
přírodovědné  laboratoře,  které  jsou  určené  pro  výuku  biologie.  Jedná  se  o nové  mikroskopy,
vizualizéry,  mikroskopickou kameru.  Kromě toho byl  zakoupen také přístroj  biofeedback,  který
umožňuje  snímat  aktivitu  mozku  a  usměrnit  ji  žádoucím  směrem.  Tento  přístroj  umožňuje
nácvik soustředění a pomáhá odbourávat stres.

Jako  již  tradičně  byla  žákům nabídnuta  účast  v různých  oborových  soutěžích.  Proběhla
školní kola fyzikální a chemické olympiády. Bohužel se letos studentům nepodařilo úlohy školních
kol  zvládnout  v takové  kvalitě,  aby mohli  být  vysláni  do  kol  krajských.  Třicet  tři  studentů  se
zapojilo  do  soutěže  logická  olympiáda.  Z nominačního  kola  postoupili  do  krajského semifinále
4 žáci naší školy, z nichž se nejlépe umístil žák třídy 3.H Richard Weiss na 9. místě. Třicet osm
studentů se zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan a dalších padesát dva do soutěže Matematický
klokan. Osm žáků se zúčastnilo Celostátní matematické soutěže SOŠ, ISŠ a SOU. Dvě dvoučlenná
družstva pak soutěžila v nové soutěži organizované  SPŠD v Plzni s názvem Matematika je hra a
každé družstvo obsadilo ve své kategorii druhé místo.

Klasická školní výuka byla žákům zpestřena a doplněna mnohými exkurzemi.  Již v září se
žáci 3. a 4. ročníku oboru TL podívali do Národního technického muzea a na AV ČR navštívili
výstavu k výročí založení Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN. Dvě třídy oboru IT
navštívily  automobilku  v Mladé  Boleslavi,  prohlédli  si  závod,  seznámili  se  s programováním
výrobních linek, prohlédli si práci robotů. Třídy 1. a 2. ročníku oboru TL se na Neviditelné výstavě
v Praze seznámili s tím, jakým způsobem vnímají okolní svět nevidomí a dále absolvovali spolu se
studenty zaměření  IT Ekonomika  v cestovním ruchu přednášku Planeta  Země – Indonésie.  Pro
studenty 2. ročníku oborů Elektrotechnika, Informační technologie a studenti 3.L a 3.K byly v rámci
výuky fyziky uspořádány exkurze do 3D Planetária a Techmánie v Plzni nebo do Planetária a na
výstavu Gateway to space v Praze. Žáci prvního ročníku oboru Technické lyceum se v rámci výuky
biologie  podívali  na  pracoviště  letecké  záchranné  služby  v Líních  a  uskutečnili  ekologickou
vycházku. Druhý ročník oboru TL navštívil tepelnou a vodní elektrárnu. No a v neposlední řadě je
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potřeba zmínit exkurzi pěti tříd do unikátní science centra iQLANDIA v Liberci, která proběhla
v souvislosti s projektem „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

                                                                        Mgr. Ivana Vargová
                                                                               vedoucí PK MAT

Fyzikální exkurze 

Ve dnech 27. 4. a 6. 5. 2015 podnikli žáci tříd
2.E a 2.G a tříd  3.K a 3.L cestu  vlakem do Prahy.
Cílem  byla  výstava  „Gateway  to  space“  a  pražské
planetárium.

Na  výstavě  nás  mimo  jiné  nejvíce  zaujalo
vozítko  používané  pro  výzkum  povrchu  Měsíce,
přístroj na Coca-Colu, který americkým astronautům
věnovala  tato  společnost  a  který  je  upravený  pro
specifické podmínky ve vesmírné lodi. Mohli jsme si
vyzkoušet, jak se cítí kosmonauti ve vesmírné stanici
MIR.

V planetáriu  jsme  měli  rezervovaný  3D  film  „Tajemství  času  a  hvězd“,  který  vizuálně
doplnil teoretické znalosti žáků získané při hodinách astrofyziky. v předsálí si žáci mohli vyzkoušet
zákony astrofyziky i speciální teorie relativity.
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V pondělí  11.  5.  2015  žáci  tříd  2.D  a  2.K strávili  dopoledne  v prostorách  Techmania.
Nejdříve interaktivně poznali vesmír, následoval 3D film „Hluboký vesmír“. Tímto si žáci ověřili
prakticky znalosti získané ve škole při hodinách astrofyziky.

Další část probíhala v Science center, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet, že platí: „Za
vším hledej fyziku.“

 Mgr. Petra Heřmanová
PK MAT
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Předmětová komise tělesné výchovy (TEV)

Naše předmětová komise pracuje ve složení Jan Petřík, Sylva
Bažantová,  Mgr.  Karel  Vlna,  Mgr.  Pavel  Anderle,
Mgr. Miroslav Špeta. Bohužel ke konci školního roku opustil dočasně
naši  komisi  a  zároveň  školu  stálý  a  velmi  důležitý  člen  katedry
Mgr. Karel  Vlna,  který  nastoupil  z rodinných  důvodů  dočasně  na
rodičovskou dovolenou.

Do  výuky  zařazujeme  moderní  formy  vzdělávání  vedoucí
k získávání všech benefitů pohybové aktivnosti žáků. Využíváme dvě
tělocvičny, venkovní hřiště, plavecký bazén, veřejná plzeňská sportoviště či parky. Bohužel stále
nás trápí neutěšený stav venkovního sportoviště.

Během školního roku jsme  uspořádali  celkem 4 sportovní  kurzy.  Zimní  kurz lyžování  a
snowboardingu  v rakouských  alpách,  letní  kurz vodní  turistiky  na  řece  Vltavě,  cykloturistický
kurz v okolí Blatenska a kurz turistický na Šumavě. V personálním zajištění kurzů nám pomáhají i
někteří neaprobovaní kolegové.

Naši žáci se zúčastnili celkem 17 středoškolských sportovních soutěží na školní, okresní,
krajské a republikové úrovni. Republikové finále absolvovalo družstvo fotbalistů. Naše škola díky
Janu Petříkovi a Mgr. Miroslavu Špetovi uspořádala turnaje plzeňských SŠ ve fotbalu a basketbalu.

Komise se díky Janu Petříkovi zapojuje i do grantových programů.

Mgr. Pavel Anderle
PK TEV
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Předmětová komise ekonomiky (EKO)

Naše komise  výuky ekonomických  předmětů  pracovala  od září  2013 v počtu  10 stálých
členů  a  3  externí  spolupracovníci  z firem,  spolupracujících  s  naší  školou,  kteří  oživili  výuku
uodborných marketingových předmětů na VOŠ. 

V tomto školním roce jsme kromě klasické výuky zapojili do celé řady ekonomických aktivit
a  soutěží.  v rámci  Thing  Big  School  jsme  se  v Praze  se  studenty  Informatiky  v ekonomice  a
v cestovním ruchu zúčastnili programu, kde za pomoci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,
si  mohli  naši  studenti  nanečisto  vyzkoušet  tvorbu  podnikatelského  plánu  a   spolupráci  v týmu
s neznámými lidmi.

Pět studentů ze třídy 4.K se zúčastnilo fiktivního soutěžního přijímacího pohovoru (Fiktivní
výběrové řízení) na SPŠD, kde obsadili u pozice dispečer dopravy 1. místo, u pozice specialista
logistiky 2. místo a u pozice všeobecná účetní 2. a 4. místo.

Studentská společnost K-Badges při 3.K se v rámci programů Junior Achievement zúčastnila
3. 6. 2014 v Praze národního kola republikové soutěže o nejlepší studentskou společnost, ve které se
utkalo  13  nejlepších   společností  ze  130  vzniklých  v ČR  v letošním  školním  roce.  Studenti
obhajovali svoji činnost , marketing firmy, finanční hospodaření, komunikovali v angličtině a i když
v tomto finále na první tři vyhlašovaná místa nedosáhli, zaslouží si za svou práci pochvalu a uznání.
Výtěžek z činnosti této studentské společnosti,  kterou vedla vyučující  Ing. Pavla Bystřická, bude
věnován na adopci na dálku (1500 Kč) a na kojenecký ústav (5000 Kč).

Naši  studenti  VOŠ  z druhého  ročníku  oboru  Marketing  obsadili  v celostátním  finále
ekonomické simulační hry TITAN 7. místo. V tomto finále jsme měli i další dva týmy ze SPŠE.
Dokumentuje to i samostatný příspěvek.

V soutěži  Elektronický  datel,   které  jsme   se  letos  v městské  i  krajské  variantě  také
zúčastnili, jsme dosáhli velmi pěkná umístění – nejlepšího výkonu dosáhl Petr Pech ze třídy 1.G.
O této a dalších soutěžích v rámci profesionálního psaní na klávesnici je opět podrobněji podrobněji
v samostatném článku.

Učitelé  PK EKO  se  zúčastnili  i  řady  marketingových,  účetních  a  daňových  seminářů  a
školení   a  celostátního  semináře  o  absolventských  pracích  na  VOŠ (Co,  jak a  proč),  seminářů
k osobnímu rozvoji a veletrhu REKLAMA A POLYGRAF. O naší účasti v projektu BANKOVNÍ
GRAMOTNOST  „S  bankou  před  tabulí  i  v životě“,  kde  nejen  naši  školu,  ale  i  učitele  všech
středních  škol,  zastupoval  v panelové  diskusi  Ing.  Milan  Holub,  je  opět  samostatný  příspěvek.
Kvalitní ekonomické informace jsou dnes nutnou podmínkou osobní i firemní prosperity,  a proto
kromě  vzdělávacích  seminářů  podporujeme  i  SOČ  a  snažíme  se  se  studenty  vytvářet  kvalitní
ročníkové,  praktické  maturitní  a  ve  spolupráci  s  řadou  podnikatelských  firem  i  závěrečné
absolventské práce na VOŠ. 

                                                                                                             Ing. Petr Toufar
                                                                                                             vedoucí PK EKO
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Studentská společnost

Jako každý rok v rámci výuky ekonomiky založili studenti pod záštitou Junior Achievement
Czech skutečnou studentskou společnost, která nesla název Káčko. 

V rámci její činnosti se zapojili do  regionálního kola soutěže „Navrhni projekt“,  ve kterém
si vyzkoušeli roli žadatele o finanční prostředky z evropských fondů. Vypracovali rozsáhlý projekt
na rekonstrukci bazénu Sportovního klubu Radbuza Plzeň, o. s. v Kozinově ulici v Plzni, se kterým
se umístili na 3. místě v Plzeňském kraji. Od Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi jako odměnu
hodnotné knihy. 

Dále se zapojili do soutěže v počítačové ekonomicko - manažerské simulaci trhu TITAN,
která  probíhá  v anglickém  jazyce.  Do  národního  finále  postoupil  jeden  tým  ve  složení
Zbyněk Hlous,  Dominika  Soprová.  V sídle  Hewlett  Packard  v Praze,  která  je  dlouhodobým
partnerem Junior Achievement Czech, se umístili na krásném 2. místě a získali tablety HP. 

V rámci podnikatelské činnosti vyráběli a prodávali adventní věnce, jmelí a další vánoční
výzdobu. Výtěžek z této činnosti půjde na na psí útulek v Plzni.

V neposlední řadě se studenti aktivně podíleli na zajištění hladkého chodu akce Otevíráme
dveře vzděláním.

Ing. Pavla Bystřická
 PK EKO
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Psaní na klávesnici

Studenti  oboru  Informační  technologie  se  učí  profesionálnímu  psaní  na  klávesnici
prostřednictvím programu ZAV, který je dlouhodobě považován za nejkvalitnější výukový program
nejen  u  nás,  ale  i  v dalších  evropských  zemích.  Během  celého  školního  roku  probíhá  soutěž
Elektronický  datel  a  v červnu  je  vyhodnocena  soutěž  jednotlivců  a  soutěž  tříd.  Tři  nejlepší
jednotlivci  v každé  třídě  dostávají  odměnu.  V soutěži  tříd  je  cenou  dort  ve  tvaru  počítačové
klávesnice.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnily třídy 1.I, 1.G, 1.K a 1.H. Po celý rok se na špici
držela 1.G, těsně za ní dotahovala 1.K a o další místa se střídaly 1.I a 1.H. Nejzajímavější částí
vyhodnocení  byla  opět  tradiční  volba  „nerváka  třídy“,  který  obdržel  jako  odměnu
balíček bylinkového čaje „Nervová směs“. 

I v tomto školním roce jsme se zúčastnili městské a krajské soutěže v psaní na klávesnici.
Nejlepšího  výkonu  dosáhl  Michael  Kufner  z 1.G,  který  se  skvělým  výkonem  probojoval  do
krajského kola a i v něm se velmi dobře umístil.  Soutěžního klání se zúčastnili i studenti Lukáš
Berka a Emil Samko a svými výkony rozhodně škole neudělali ostudu.

Letošní  Elektronický  datel  skončil  vítězstvím  třídy  1.G,  absolutním  vítězem  v kategorii
jednotlivců se stala Denisa Měsíčková z 1.K.

 

1.H: 1. místo Wébr Daniel, 2. místo Jakubčík Matěj, 3. místo Ryba Marek

1.I: 1. místo Špác Michal, 2. místo Baier Jakub, 3. místo Jílková Tereza

1.K: 1. místo Měsíčková Denisa, 2. místo Kokošková Ilona, 3. místo Grusová Kateřina

1.G: 1. místo Mašek Dominik, Vácha Tomáš, 2. místo Mráz Aleš, 3. místo Berka Lukáš

Marie Kuntová
PK EKO

Spolupráce VOŠ s firmami

Také ve školním roce 2014/2015 pokračovala spolupráce mezi VOŠ a firmami, a to nejen
v rámci  zajištění  dlouhodobých  odborných  praxí,  ale  také  při  řešení  reálných  marketingových
úkolů.

Zajímavá  spolupráce  se  uskutečnila  se  společností  After  Dark,  která  provozuje  službu
Plzeňské  želvy.  Studenti  a  studentky  navrhovali  reklamní  kampaň  na  rok 2015  s rozpočtem
250 000 Kč. V závěrečném výběrovém řízení o nejlepší návrh soutěžilo 7 týmů. Všechny návrhy se
vyznačovaly vysokou kreativitou a profesionálním grafickým zpracováním. Vítězný tým si odnesl
hodnotné ceny. 

Na  besedu  se  studenty  přijela  z Prahy  přední  česká  odbornice  na  sociální  sítě  Eliška
Vyhnánková,  velká  propagátorka  sítě  Twitter  a  LinkedIn,  a  její  zkušenosti  s marketingem  na
internetu se těšily velké pozornosti posluchačů z řad studentů oboru marketing.
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Již druhý rok spolupracuje obor Marketing s marketingovým oddělením pivovaru Bernard.
Rodinný pivovar je znám svojí originální reklamní kampaní pod názvem „Svět se zbláznil, držte
se…“. Studenti a studentky v zaměření marketingová komunikace navrhovali pokračování kampaně
návrhy, ve kterých upozorňovali na aktuální společenská témata. Vítězný návrh studentky Anety
Povondrové byl oceněn pozváním na prohlídku pivovaru v Humpolci a byl  se svolením autorky
publikován na webu pivovaru:

Ing. Milan Holub
PK EKO

55



Předmětová komise výpočetní techniky – software (VTS) 

Školní  rok 2014/2015  byl  pro  naši  komisi  ve  znamení  a
zapracování  změn  z předešlých  let  do  běžných  vyučovaných  hodin.
Zároveň probíhala příprava řady změn, které budou zařazeny do výuky
v následujících letech.

Jednalo  se  především  o  přípravu  ŠVP  pro  nově  nabízené
zaměření oboru IT - podnikání v IT. Naše komise dostala na starost
přípravu obsahu výuky dvou předmětů tohoto zaměření – Informační a
komunikační  technologie  v podnikání  a  Vývoj  aplikací.  Myslím,  že
jsme se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a budeme našim budoucím studentům nabízet kvalitní a
atraktivní výuku.

Další  významná změna pro příští  rok,  kterou připravila  komise  VYS, se týká oboru IT,
zaměření  Správa  počítačových  sítí  a  webdesign.  Nově  budou  mít  v prvním  ročníku  předmět
algoritmizace. Přidáním tohoto předmětu chceme podpořit výuku programování v dalších ročnících.
Doufáme,  že  zavedení  tohoto  předmětu  do  výuky  pomůže  studentům  lépe  si  osvojit  principy
důležité pro samotnou výuku programování.

Jako každoročně i v roce 2014/2015 se naši studenti zúčastnili několika soutěží v oblasti IT a
ve všech byli  velmi úspěšní.  Okresní kolo soutěže v programování ovládli  v obou kategoriích –
programování  v klasických  programovacích  jazycích  i  programování  pro  web.  Dále  jsme  se
v hojném počtu zúčastnili soutěže Junior Internet, kam studenti dodali poměrně zajímavé a kvalitní
webové prezentace. Tři studenti třídy 2.I (Jakub Král, Daniel Stuš, Ondřej Bušek) se pak stali vítězi
krajské eliminace. 

Po úspěchu v loňském roce jsme i letos pro studenty SPŠE zorganizovali jeden zajímavý
workshop  na téma Programování mobilních aplikací. Workshop vedl zkušený vyučující ze ZČU.
Ačkoli  byla  přednáška dobrovolná,  nebyl  problém naplnit  plnou kapacitu učebny.  Studenti  měli
možnost seznámit se prakticky s oblastí IT, která se na naší škole zatím nevyučuje.  Rádi bychom na
tyto akce navázali i v příštím školním roce.

V letošním  roce  jsem  zaznamenal  poměrně  malou  účast  vyučujících  v komisi  VYS  na
školeních.  V příštím  bych  byl  rád,  kdyby  se  každý  člen  komise  zúčastnil  alespoň  jednoho
zajímavého školení v oblasti IT. 

Mgr. Pavel Anderle
vedoucí PK VTS
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Předmětová komise výpočetní techniky – hardware (VTH) 

Ve školním roce 2014/2015 komise VTH zůstala
stejném ve složení jako loňský školní rok. Celkem měla
8 členů, 7 jich bylo kmenovými zaměstnanci VOŠ a SPŠE
Plzeň, jeden ze ZČU v Plzni.

V tomto školním roce jsme provedli radikální úpravu
ŠVP pro obor Informační technologie – Správa počítačových
sítí a tvorba webových aplikací, podle kterého budeme učit
v následujících letech. Byla navýšena hodinová dotace předmětu Technické vybavení a zejména 
Počítačové sítě. Nově byl samostatně zařazen předmět Operační systémy.

Dále se komise podílela na vytvoření nového zaměření: Podnikání v IT, který budeme 
nabízet od školního roku 2015/2016.

Mgr. Luboš Pacanda
vedoucí PK VTH

Cisco Networking Academy Program 

VOŠ a SPŠE Plzeň působí jako Síťová akademie Cisco
(CNA)  v rámci  celosvětového  e-learnigového  studijního
programu  Síťové  akademie  Cisco  -  Cisco  Networking
Academy Program (NetAcad, dříve CNAP) již od konce roku
2001. Kurzy pro interní studenty školy se začaly po vybavení
akademie a po certifikaci lektorů postupně pořádat od konce
roku  2003  formou  zájmových  kroužků.  Od roku 2009 jsme
nabízeli  kurz CCNA  Exploration  již  plně  integrovaný  do  řádné  výuky  v rámci  ŠVP  předmětu
Počítačové systémy a sítě (PST) v oboru IT – zaměření Počítačové sítě a webdesign a volitelného
profilového předmětu Počítačové sítě (POS) v Technickém lyceu.

Ve školním roce 2014/15 naše akademie plně přešla na nový čtyřsemestrový kurz CCNA
Routing and Switching (v5.0). Tento kurz je určen zejména pro budoucí správce počítačových sítí,
kteří chtějí ve studiu oboru počítačových sítí dále pokračovat na vysoké škole, ale i pro ty,  kdo
chtějí okamžitě použit své vědomosti v praxi. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo kurzy CCNA
Routing and Switching v prvním až druhém semestru celkem 157 studentů střední školy. Kurzy jsou
nabízeny i v rámci výuky na VOŠ v oboru Informační technologie, kde je ve stejném školním roce
navštěvovalo devět studentů. Studenti se mohou zúčastnit i zájmového kroužku počítačových sítí
s dalšími  semestry  tohoto  programu.  v současné  době  máme  pro  výuku  kurzů  CCNA  pět
certifikovaných lektorů (Mgr. Bidlák, Mgr. Lindauer, Mgr. Nový, Ing. Páv a Mgr. Syřínek).

Absolventi  našich  kurzů  pravidelně  úspěšně  porovnávají  své  znalosti  a schopnosti
s ostatními účastníky tohoto celosvětového programu, například účastí na národních kolech soutěže
Networking Academy Games v kategorii družstev středních škol (HS3).

Na podporu kvality výuky a motivace studentů síťové akademie NetAcad získala naše škola
na základě svého zpracovaného návrhu projektu a výběrového řízení prostřednictvím Plzeňského
kraje finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU (Evropského sociálního fondu, ESF) a ze
státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).
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Naše  škola  tak byla  od  dubna  2009  do  září  2011  řešitelem  grantového  projektu  „Výuka
počítačových  sítí  v CNAP“  (registrační  číslo  projektu:  CZ.1.07/1.1.12/01.0004).  v rámci  tohoto
projektu byl  vytvořen český kurikulární  materiál  pro výuku NetAcad pro první a druhý semestr
kurzu CCNA Exploration. Mají k němu přístup nejen naši studenti,  ale - v rámci mezinárodního
portálu  pro instruktory NetAcad -  i  instruktoři  v ČR a  ve SR,  jejich prostřednictvím pak jejich
studenti  a je nyní  hojně využíván i  mimo naši školu a  to i  včetně univerzit.  Tento projekt  byl
úspěšně dokončen a do září 2016 běží pětileté období jeho udržitelnosti.

Ing. Miroslav Páv, CCNA CCAI
učitel PST, POS a administrátor CNA
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Předmětová komise elektrotechniky (ELT)

Ve  školním  roce  2014/2015  jsme  pokračovali  opět
v modernizaci  vybavení  školy a  aktualizaci  školních  vzdělávacích
programů. 

V rámci sebevzdělávání učitelů odborných předmětů se naši
učitelé  zúčastnili  školení  v oblasti  frekvenčních  měničů,
mikroprocesorové  techniky  a  praktického  využití
elektromagnetických polí.

Tři žáci z tříd silnoproudého zaměření se zúčastnili třídenní
akce Energetická maturita na elektrárně Tušimice a dva žáci akce
Energetická maturita na elektrárně Dukovany. 

Pod vedením učitele Karla Englera pokračuje práce elektrotechnického kroužku na vývoji a
konstrukci elektromobilů.

Z grantového  programu  se  nám  podařilo  doplnit  praktickou  výuku  elektrotechniky
jedinečnou  sestavou  pracovišť  RC  mikroLAB,  kde  je  možné  formou  stavebnice  demonstrovat
základní i složitější elektrotechnické zákonitosti a funkce elektronických i digitálních obvodů. 

Vše  je  možné  provádět  bez jakéhokoliv přídavného  vybavení  resp.  fyzického  spojování
součástek pájením,  výměna jednotlivých komponentů  stavebnice  je rychlá  a spolehlivost  funkce
sestavených obvodů na vysoké úrovni. 

Výsledky z testování obvodů lze zpracovávat pomocí připojených notebooků a zobrazovat
pomocí dataprojektoru. 

Studenti  si  tímto  způsobem jednoduše  sestaví  zadaný nebo samostatně  zvolený  obvod a
úspěšně  provedou  jeho  odzkoušení  popř.  nastavení  správné  funkce.  Počet  pracovišť  umožňuje
samostatnou práci studentů a individuální přístup učitele ke každému z nich.
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V letošním  roce  jsme  vynaložili  finanční  prostředky  na  pořízení  nové  technologie  pro
výrobu desek plošných spojů fotocestou, která za cenu mnohem jednoduššího postupu umožňuje
studentům  vyrobit  plošný  spoj  mnohem  vyšší  kvality.  „Koupání“  ručně  malovaných  desek je
minulostí ... 

Pomocí  počítačového  programu  Eagle  navrhne  student  předlohu  tištěného  spoje  a  jejím
přenesením na fotocitlivou desku v osvitové jednotce a následným vyvoláním speciálním druhem
vývojky vytvoří precizní základ tištěného spoje.

Dokončení celé desky se provede v leptací jednotce s bublinkovou lázní, ve které je možná
snadná kontrola leptání a současně je zde minimální riziko kontaktu obsluhy s leptacím roztokem. 

Instalací této technologie jsme dosáhli maximálního přiblížení školního způsobu praktické
výroby desek plošných spojů k jejich reálné výrobě ve specializovaných firmách.

V závěru  školního  roku  jsme  byli  úspěšní  v získání  pomůcek z dalšího  grantového
programu. Konkrétně se jednalo o jednu pevnou a dvě mobilní učebny s celkem 30 kusy notebooků
s výukovým softwarem Multisim, Eagle a ProfiCAD a s možností 3D tisku. Dále o stavebnici dvou
kusů elektrických kol, z nichž jedna bude fungovat jako předváděcí model a druhá bude vestavěna
do funkčního elektrokola, zřejmě v rámci SOČ v oboru Elektrotechnika. Poslední a velice aktuální
částí tohoto grantu bylo získání učebny na bázi programovatelných automatů SIEMENS Simatic,
kterou budeme využívat pro  výuku v oblasti průmyslové automatizace.

Ing. Karel Hajžman
vedoucí PK ELT
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FOR ENERGO – VOŠ a SPŠE Plzeň na mezinárodním veletrhu

Naše  škola  se  zde  prezentovala  elektromobilem  a  elektrickou  koloběžkou.  v průběhu
výstavy 21. - 23. dubna 2015 navštívilo stánek školy – VOŠ a SPŠE Plzeň celkem 420 účastníků
veletrhu.

Během výstavy se nám podařilo domluvit  spolupráci s řadou firem př. ST Energo s.r.o.,
ENIKA.Cz s.r.o. Akce byla zdárně ukončena ve večerních hodinách.

Karel Engler
PK ELT

Ručičky kraje

Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se po roce konala na nádvoří Krajského úřadu v Plzni úspěšná akce
projektu  Podpora  technického  a  přírodovědného vzdělávání  v Plzeňském kraji  –  Ručičky kraje.
Naše škola se prezentovala dvěma stánky. 

U jednoho si  návštěvníci  mohli  prohlédnout  koloběžku  na  elektropohon  a  elektromobil,
který postavili naši studenti v rámci KA5. Dále si tady mohli zájemci zapojit jednoduchý obvod. 

Druhý  stánek pak patřil  výrobě  jednoduchých  šperků  pomocí  pájení.  Vlastnoručně
zhotovený šperk si pak mohly děti odnést domů. Tuto činnost znají dobře žáci našich zapojených
ZŠ z KA11. 

U stánků se střídali  naši studenti  a pomáhali  žákům základních škol s oběma činnostmi.
O oba naše stánky byl obrovský zájem, jak je vidět z přiložených fotografií. 
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Exkurze na JE Temelín

Elektrárna Temelín je jednou ze dvou jaderných elektráren provozovaných skupinou ČEZ.
Během exkurze jsme nejprve absolvovali úvodní přednášku a prezentaci o štěpení atomu a využití
v jaderném procesu,  popis  elektrárny a  seznámení  s  provozem v moderním informačním centru
elektrárny.  Dále  byli  studenti  seznámeni  s  výkonem  elektrárny  a  se  zacházením  s  jaderným
odpadem.

Po ukončení prezentace  následovala vlastní prohlídka celého provozu elektrárny. Studenti
byli rozděleni do dvou skupin a postupně prošli všemi přístupnými částmi elektrárny.  Při prohlídce
byl kladen důraz na prohlídku budoucího místa výstavby rozšíření bloků elektrárny.

Exkurze  byla  studenty  velmi  pozitivně  hodnocena.   Získali  informace  nejen  o  provozu
elektrárny, ale měli možnost se seznámit i s problémy výstavby energetického bloku.  

Ing. Pavel Václavík
PK ELT
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Vodní elektrárna Lipno

Dne 18. 6. 2015 se zúčastnili studenti třídy 2.E  a 1.D – VOŠ a SPŠE Plzeň exkurze na
vodní  elektrárnu  Lipno.  Studenti  měli  možnost  seznámit  se  v informačním centru  jak s  historií
výstavby  elektrárny,  tak i  se  současným  stavem,  kdy  elektrárna  je  vybavena  moderní  řídící
technikou.  Obsluhu  elektrárny  provádí  pouze  1  osoba  a  vše  je  dálkově  řízeno  z centra  ve
Štěchovicích.  Dále jim byl umožněn  vstup i do provozu v podzemí.  

Studenti  viděli  elektrárnu vybavenou současnou moderní  technikou a získali  podkladové
materiály pro výuku v odborných předmětech. 

Ing. Jana Černá
PK ELT
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Předmětová komise strojírenství (STR) 

Komise  strojírenství  (STR)  ve  školním  roce
2014/2015  vyučovala  odborné  strojírenské  předměty,
grafické  systémy  a  technickou  fyziku.  Výuku  na  VOŠ
zajišťujeme  rovněž  vlastními  vyučujícími.  Komisi  STR na
SPŠE i VOŠ tvoří stabilní kolektiv pracovníků.

V oblasti strojírenství a praxe klademe větší důraz na
předávání  teoretických  znalostí  z technického  kreslení,
deskriptivní  geometrie,  mechanických výpočtů,  materiálů  a
designu výrobků, jejich zpracování a následnému obrábění.
Cílem  je  využití  získaných  znalostí  studentů  při  výuce
základů programování CNC strojů a systémů CAD i v další praxi po ukončení studia.

Důležitým úkolem v oblasti výuky počítačové grafiky je zavedení aktuálních verzí systémů
AutoCADu a SolidEdge do výuky a zvyšování kvalifikace vyučujících formou účasti na odborných
kurzech  a  sebevzděláváním.  Díky  dlouhodobé  spolupráci  s  firmou  Siemens  Product  Lifecycle
Management  Software  (CZ)  s.r.o.  a  firmou  Sektor  Indrustry  používáme  program  Solid  Edge.
K výuce AutoCADu používáme verzi 2011. Pro instalaci nejnovějších výukových verzí grafických
programů jsme připravili projekt k vybavení učeben pro výuku grafiky v grantu „Moderní trendy
pomocníkem napříč výukou“. Připravený projekt je již schválen a bude realizován v nejbližší době.

Hlavním úkolem komise STR byla realizace výuky podle ŠVP. Dále vytváříme podmínky
pro  využívání  nových  verzí  grafických  programů  v následném  období  a  získávání  potřebné
kvalifikace. Přínosem pro zkvalitnění výuky je využívání stabilních a mobilních dataprojektorů a
notebooků.

Za  úspěch  komise  považujeme  úspěšné  obhajoby  ročníkových  prací
v rámci  dlouhodobých  a  krátkodobých  praktických  maturitních  zkoušek.  Pochvalu  si  zaslouží
zejména vyučující CAD systémů, kteří se na přípravěa hodnocení  ročníkových prací podílejí.

Pro  pořízení  zařízení  k výuce  programování  CNC  obráběcí  techniky  jsme  v uplynulém
období zpracovali několik návrhů na granty. Realizován byl projekt Praktická elektronika – CNC
dílna“  podpořený  z Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj.  Do  provozu  jsme  uvedli  šest
počítačových  pracovišť  pro  výuku  základů  programování  CNC  strojů  včetně  CNC  soustruhu
Masturn 550i z Kovosvitu Sezimovo Ústí. Stroj nám umožňuje výrobu naprogramovaných součástí.

K rozvoji  kvality  vzdělávacího  procesu  jsme  vedle  vlastního  vzdělávání  vyučujících
zpracovali,  ověřili a dále využíváme při výuce i kompletní digitální učební materiály pro výuku
předmětu  praxe.  Strojní  dílnu  jsme  vybavili  promítacím  plátnem  a  držákem  dataprojektoru
k využívání připravených materiálů.

I přes výše uvedené cíle se nám dosud nepodařilo vytvořit potřebné podmínky pro výuku
předmětu praxe v prvních ročnících v souvislosti se zvýšením počtu žáků ve studijních skupinách.
Pro  následné  období  předpokládáme  přesun  dílny  ručního  obrábění  do  vhodnějších  prostor  a
dovybavení potřebnými pomůckami.

Zvyšování kvalifikace,  stabilita pracovního kolektivu i odborný růst je jedním z hlavních
cílů komise strojírenství pro úspěšné zvládnutí úkolů příštího školního roku.

Ing. Lubomír Nový
vedoucí PK STR
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10. Přehled o hospodaření k 31.12.2014 ( v Kč )

Přehled o hospodaření k 31.12.2014 ( v Kč )

a) příjmy
1. celkové příjmy a z toho: 101047550,21
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo 
    jiných zákonných zástupců

   10 837 585,--

3. příjmy z hospodářské činnosti      2 036 588,13
4. dotace, granty a ostatní příjmy    88 173 377,08 

b) výdaje
1. investiční výdaje celkem      4 603 195,81
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:  101 013 810,66

 náklady na platy pracovníků školy                         48 788 849,--
 ostatní osobní náklady a granty      4 810 934,-- 
 zákonné odvody ZP, SP a  FKSP    18 120 093,63
 výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky      2 379 617,27
 stipendia               0
 ostatní provozní náklady 26914316,76

Kopie účetních výkazů k 31.12.2014 u příspěvkových organizací zřízených krajem 
(výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce). 
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Slovo závěrem

Jsme škola s tradicí a úspěchy, patříme mezi největší střední školy Plzeňského kraje. Za
více než 60 let  našeho fungování máme téměř 13 tisíc absolventů,  musím upozornit  na některé
z nich: 

- Ing. Lucie Neužilová – pracuje pro nadnárodní společnost ABB jako webmaster,

-  Microsoft  prezentuje  David  Svoboda  (loňský  absolvent),  a  naši  žáci  zapojení  ve
studentském centru, např. Lukáš Caldr - 4.I,

- Ing. Václav Turek – založil společnost Eletur, která se zabývá zabezpečením budov

-  ANTstudio s.  r.  o.  založili  inženýři  Petr  Vataha,  Petr  Novotný  a  Petr  Zápotocký  –
společnost dělá webové stránky aj.,

- AIESEC (největší nezisková organizace řízená studenty), prezidentem plzeňské pobočky
je Jeremy Tichý - předloňský absolvent,  zabývají  se i odstraňováním obav u žáků ZŠ ze studia
technických oborů,

-  Eurosoft  Control  s.  r.  o.– se  zabývá průmyslovou automatizací  a  zaměstnává  mnoho
absolventů oboru Elektrotechnika,

-  ČEZ,  Plzeňská  energetika,  Škoda  Doosan,  Škoda  Transportation,  Brush -
zaměstnávají desítky našich absolventů,

- FEL, FAV – také,

- a naše škola také zaměstnává naše absolventy.

Co děláme

Máme plně kvalifikovaný učitelský sbor a už dávno víme, že jenom učit nestačí.

Naše škola pořádá akci Otevíráme dveře vzděláním,  jejímž hlavním cílem je spojit teorii
s praxí. Jedná se o veletrh klíčových společností regionu v oblasti IT a elektrotechniky,  řadu z nich
na tomto veletrhu prezentují naši absolventi. Akce ukazuje současným žákům, zájemcům o studium
a jejich rodičům, kde mohou najít uplatnění.

Jsme škola, se kterou se absolventi neztratí!

Ve státní části maturitních zkoušek patříme po celou dobu jejich konání k nejlepším školám
ve své kategorii, jsme srovnatelní s gymnázii. 

Naši  absolventi  dobře  ví,  že  získali  výborné  vzdělání  a  mohou  odcházet  rovnou  do
elektrotechnických a IT společností nebo studovat vysokou školu.

Ukazuje se totiž, že kvalitní vzdělání a  uplatnitelnost na trhu práce je jako kritérium
pro volbu střední školy zcela zásadní.

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

ředitelka školy

Datum zpracování zprávy: 1. října 2015
Datum projednání a schválení v Radě školy  VOŠ a SPŠE Plzeň:  12.10.2015 
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	Výroční zpráva o činnosti školy
	1.1. Charakteristika školy
	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85
	příspěvková organizace
	Zřizovatel: Plzeňský kraj
	IČO  49774301
	IZO ředitelství školy 049774301
	1.2. Kontakty
	www.spseplzen.cz
	telefon: 377 418 111
	fax 377 418 222
	E-mail: spse@spseplzen.cz

	Ředitelka školy: Ing. Naděžda Mauleová, MBA
	Zástupci ředitelky školy: Mgr. Jana Müllerová
	Mgr. Jan Syřínek
	Ing. Irena Zikmundová
	Vedoucí školní jídelny: Iva Nádraská
	Vedoucí domova mládeže: Mgr. Hana Kopáčková
	Střední průmyslová škola elektrotechnická (SPŠE)
	V tomto školním roce se již ověřil Školní vzdělávací program (ŠVP) ve všech ročnících všech oborů SŠ .
	Ve společné části maturitních zkoušek uspělo na naší škole 92,45% žáků a v profilových zkouškách 86,79 % žáků z celkového počtu 187 žáků, kteří šli k maturitním zkouškám v řádném jarním termínu 2015.
	Mimoškolní aktivity střední školy jsou velmi rozsáhlé a jsou popsány v dalších částech této zprávy.
	Maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015
	Maturitní zkoušky se dělí na společnou část, stejnou pro všechny střední školy, a profilovou část, kterou si každá škola může stanovit sama.
	Ve společné části měli žáci dva předměty – český jazyk a literaturu a jeden volitelný předmět, kde si žák mohl zvolit matematiku nebo cizí jazyk (u nás ve škole anglický nebo německý). K povinným zkouškám si žáci mohli zvolit i nepovinné předměty – u nás se jako nepovinný předmět objevila matematika a anglický nebo německý jazyk.
	Profilové předměty se lišily dle oborů a zaměření:
	Technické lyceum
	Matematika /ústní forma/
	Počítačové sítě nebo Aplikovaná ekonomika /ústní forma/
	Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou
	Informační technologie – počítačové sítě a webdesign
	Počítačové sítě /ústní forma/
	Informační a komunikační technologie /ústní forma/
	Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů
	Informační technologie – informatika v cestovním ruchu a v ekonomice
	Informační a komunikační technologie /ústní forma/
	Ekonomika /ústní forma/
	Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů
	Elektrotechnika - slaboproud
	Elektronické součástky a obvody /ústní forma/
	Telekomunikace nebo Automatizace nebo Zabezpečovací systémy nebo Výpočetní technika
	/ústní forma/
	Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů
	Elektrotechnika - silnoproud
	Energetika /ústní forma/
	Průmyslová elektronika a pohony /ústní forma/
	Praktická zkouška z odborných předmětů s obhajobou nebo praktická zkouška z odborných předmětů
	Výsledky maturitních zkoušek (ke 30. 6. 2015)
	624 zkoušek po 15 minutách je celkem 9. 360 minut tj. 156 hodin zkoušení
	Mgr. Jana Müllerová
	zástupkyně ředitelky
	Vyšší odborná škola
	Přehled o prospěchu u závěrečných absolutorií ve školním roce 2014/2015
	Ing. Irena Zikmundová
	zástupkyně ředitelky
	Domov mládeže
	Základním úkolem domova mládeže (DM) je poskytování ubytování pro středoškolskou mládež. Společně s ubytováním plní však také i výchovně vzdělávací funkci. Kapacita ubytovacího zařízení je 697 lůžek. Ve školním roce 2014/15 bylo využito A 301, B 183 = 484 lůžek. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Tímto opatřením se snažíme vyhovět individuálním potřebám a požadavkům ubytovaných.
	Hlavní část DM tvoří dvě výškové budovy, v nich je 20 podlaží vyčleněno na ubytování žáků. Na každém patře jsou k dispozici sprchy, sociální zařízení, kuchyňka a společenská místnost. V každém pokoji a také ve studovnách je k dispozici síťové internetové připojení.
	Žáci a studenti jsou rozděleni do 16 výchovných skupin (pavilon A - 10, pavilon B - 6 )
	Výchovně vzdělávací činnost zajišťují 2 vedoucí vychovatelé, 16 skupinových vychovatelů, 2 zastupující vychovatelé, 2 asistenti pedagoga, 1 sportovní instruktor.
	Při plnění pracovních úkolů vycházíme z výchovně vzdělávacího plánu na školní rok, rozpisů služeb na jednotlivé měsíce a z povinností plynoucích z pracovní náplně vychovatele. Koncepce práce vychází z výchovně vzdělávací a zájmové činnosti v DM a je dlouhodobě zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů. Činnost v této oblasti je zdokumentována v plnění minimálního programu prevence a je soustředěna na dvě celospolečenské oblasti - kulturu a sport. Pozornost je též věnována dalším metodám a formám výchovné práce. Jedná se převážně o organizování různých výletů, besed, zábavných a soutěžních večerů.
	V průběhu školního roku proběhly tyto akce: šachový turnaj, turnaj v sálové kopané, turistika v Pošumaví, lyžování na Špičáku, běh do schodů, XXV. ročník přeborů DM ve stolní tenise, přebor v plavání – štafeta 4 x 50 m – červen, den počítačových her, mikulášský a jarní turnaj v šipkách, turnaj v bowlingu, II. ročník soutěže o putovní pohár ředitelky školy.
	Žáci se aktivně zapojují do sportovních kroužků košíkové, volejbalu, sálové kopané, floorbalu, posilování, kontaktních sportů – box, karate, kick box, plavání, body formingu, aerobiku, pilates.
	Z kulturní oblasti je třeba zmínit některé pravidelné akce: návštěvy představení v divadle J. K. Tyla, sledování filmových představení, zájezdy do pražských divadel, pořádání diskoték DM, volba MISS/MISÁKA DM.
	Žáci se dobrovolně zapojují do organizování i v době svého osobního volna. Velice potřebná je jejich pomoc i při organizaci významných akcí, ke kterým patří ,,Květinový den“, sbírka na pomoc boji proti rakovině, dále „Bílá pastelka“ a ,,Třídění odpadu“.
	Dále v našem DM probíhá projekt „Hledání cest“, který doplňuje a rozšiřuje systematickou preventivní výchovu a podporuje vytváření kladného postoje ke zdravému životnímu stylu jako k zásadní životní hodnotě.
	Co se týká rekonstrukce a údržby budov DM, byla už dokončena postupná výměna lina a zařízení pokojů novými skříněmi a deskami za postele místo rohoží, okna jsou postupně osazována žaluziemi. Celkově na tyto renovace, za přispění KÚ PK, bylo vynaloženo 2 707 254,- Kč.
	Mgr. Hana Kopáčková
	vedoucí vychovatelka DM
	Školní jídelna
	Budova školní jídelny je součástí VOŠ a SPŠE Plzeň.
	Zajišťujeme stravování pro studenty, učně, zaměstnance a důchodce naší školy a školských zařízení.
	Základní informace o ŠJ :
	Počet strávníků celkem 1429, z toho: dospělí 259, studenti 1150, učni 20.
	Možnosti výběru : snídaně – 3 druhy (jedna snídaně vždy odlehčená – fitness), oběd – 3 druhy (oběd číslo 3 vždy bezmasý), večeře – 2 druhy.
	Stravu si lze objednat prostřednictvím Plzeňské karty nebo čipu v pokladně, v boxech na jídelně nebo po internetu. Jídelníček je vždy vytvořen na dva týdny dopředu.
	Poslední prázdninový den pořádáme pro studenty 1. ročníků a jejich zákonné zástupce informační schůzku, na které jsou seznámeni s řádem ŠJ a veškerými náležitostmi, které se týkají stravování (objednávky, odhlášky, platby …).
	Při Dnu otevřených dveří si noví zájemci o studium mohou prohlédnout naše prostory.
	V rámci hospodářské činnosti stravujeme nejen zaměstnance ostatních školských zařízení, ale i veřejnost. Také sportovní kluby, pořádající závody v našem městě, využívají našich služeb, i o víkendech.
	V průběhu školního roku postupně zavádíme do jídelníčku nové vlastní receptury. Prvořadým zájmem je pro nás kvalita podávaných jídel a spokojenost všech strávníků.
	
	Iva Nádraská
	vedoucí ŠJ
	1. 4. Vzdělávací program školy
	SPŠE
	26-41-M/01 Elektrotechnika 1. - 4. ročník
	78-42-M/01 Technické lyceum 1. - 4. ročník
	18-20-M/01 Informační technologie 1. - 4. ročník
	VOŠ
	63-41-N/03 Marketing 1.- 3. ročník
	37-41-N/03 Provoz a ekonomika dopravy 1. - 3. ročník 
	36-41-N/04 Stavebnictví 1. – 3. ročník
	26-47-N/19 Správce počítačových pro malé a střední organizace – 1.ročník
	26-47-N/05 Informační a komunikační technologie – 2. – 3. ročník
	26-41-N/06 Elektrotechnika v inteligentních stavbách – 1. - 2. ročník
	1. 5. Statistické údaje
	Počet tříd a žáků/studentů, včetně závěrečných ročníků
	Přehled pracovníků školy - podle stavu k 30. 6. 2015
	Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016
	Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů ve školním roce 2014/2015 - k 31. 8. 2015 (včetně žáků závěrečných ročníků)
	součást
	prospělo s vyznamenáním
	prospělo
	neprospělo
	neklasifikováno
	SPŠE
	37
	618
	76
	-
	VOŠ
	47
	131
	121
	-
	Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
	SPŠE
	VOŠ
	Počet žáků / studentů s IVP
	8
	-
	Z toho talentovaní
	4
	-
	V jakém oboru / předmětech
	sport – badminton, házená, fotbal
	-
	Výsledky maturitních zkoušek v jarním období
	Výsledky maturitních zkoušek v podzimním období
	Jarní termín maturitní zkoušky - společná část
	Výsledky absolutorií
	Řešení stížností
	Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím
	počet podaných žádostí o informace
	3
	počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
	0
	počet podaných odvolání proti rozhodnutí
	96
	počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace
	0
	Další vzdělávání pedagogických pracovníků
	počet navštívených vzdělávacích akcí
	29
	počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili
	32
	Oblasti vzdělávání
	Nové technologie v oblasti jazykové výuky, metodická školení a workshopy, pedagogicko-psychologická práce s problémovými skupinami, konference k využívání obrazových materiálů ve výuce jazyků, semináře k výměně zkušeností, diskuzní fórum na podporu výuky odborného cizího jazyka, Excel 2013 pro pokročilé, Základy programování CNC strojů – Heidenhain Praha, Základy obsluhy a programování CNC soustruhu Masturn 550i – při dodávce stroje, Nové trendy v obráběcí technice – Kovosvit Sezimovo Ústí, Linux Essential - seminář, podpora nových CISCO kurzů pro výuku Linuxu, Certifikovaná školení pod záštitou ZČU Plzeň, programování v aplikacích (student), technika počítačů (student, lektor), příprava žákovských projektů s využitím ICT (student). Druhý semestr certifikovaného programu Cisco pro učitele – CCNA2, Chemie v laboratoři, Přírodovědný inspiromat, Novinky v oblasti mikrovlnné techniky, EATON – frekvenční měniče. 
	Školní metodik prevence (ŠMP)
	Počet fyzických osob
	2
	Zařazení do platové třídy
	12,13
	Vyučovací povinnost - hodin
	21
	Funkci ŠMP zastává let
	10
	Působí i jako výchovný poradce
	ano
	Vzdělání školního metodika prevence
	Vysokoškolské bakalářské
	Vysokoškolské magisterské
	jiné
	----------
	x
	Výchovné poradenství
	Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin
	Absolvoval/a
	-----------------
	Studuje, studium dokončí ve školním roce
	-----------------
	Primární prevence rizikového chování ve škole
	Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
	Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO
	ne
	Uveďte jeho aprobaci
	---
	Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin
	Absolvoval/a
	-----------------
	Studuje, studium dokončí ve školním roce
	0
	Údaje o asistentech pedagoga
	1. počet fyzických osob - 4
	2. přepočtený úvazek – 4
	Důvod zřízení funkce asistenta pedagoga – 2 x noční dozor v domově mládeže
	1x autistický žák SŠ
	1x tělesně postižený žák SŠ
	Údaje o zpracovaných projektech do grantů ve školním roce 2014/2015
	(stav k 31. 8. 2015)
	Celkem podáno projektů – žádostí
	4
	KÚPK
	ROP Jihozápad
	2
	2
	Celkem úspěšných projektů – žádostí
	3
	KÚPK
	ROP Jihozápad
	1
	2
	Celková finanční podpora
	11 940 166,50 Kč
	KÚPK
	ROP Jihozápad
	30 000,00 Kč
	11 910 166,50 Kč
	Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji
	Cílem projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu byl Plzeňský kraj. Jeho realizace spadala do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015. Naše škola byla jednou z partnerských SŠ tohoto projektu.
	Projekt zapojoval 18 středních škol Plzeňského kraje, které byly partnery projektu s finančním příspěvkem. v rámci jednotlivých klíčových aktivit spolupracovalo dalších 8 středních a 70 základních škol v plzeňském regionu. Cílovou skupinou byli žáci středních i základních škol a dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
	Tento projekt, určený středním školám, umožnil zařídit a zmodernizovat školy odpovídajícím vybavením a přístroji. Žáci střední školy jednak využívali a využívají toto nové vybavení školy při své řádné výuce a jednak se zúčastňují nově vytvořených mimoškolních aktivit. Žáci základních škol byli motivováni možností provádět experimentální měření a praktická cvičení, která na své ZŠ nemohou realizovat. Navštěvovali školu vyššího stupně, setkávali se s vrstevníky i žáky škol středních, poznávali tak základy nových profesí a navštěvovali pro ně nově vytvořené mimoškolní aktivity.
	Manažerem tohoto projektu u nás byla ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA. Na řešení naší části projektu se podílelo 13 učitelů naší školy (tedy téměř celá předmětová komise matematiky a jeden učitel elektrotechniky). Kromě již provedené modernizace učebny fyziky a pořízení potřebného vybavení pro modernizaci výuky matematiky, fyziky, chemie a elektrotechniky projekt zahrnoval nové mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i školní a mimoškolní aktivity pro žáky pěti spolupracujících plzeňských i mimoplzeňských ZŠ. Část těchto aktivit bude udržována i tříletém období udržitelnosti tohoto projektu do 30. 6. 2018.
	Ing. Miroslav Páv,
	koordinátor partnera projektu
	Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech
	Kontaktní země - škola, se kterou je navázána mezinárodní spolupráce
	Spolková republika Německo
	FOS/BOS Cham
	Hans-Glas-Schule Dingolfing
	Dne 23. března 2015 navštívily ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň Ing. N. Mauleová, MBA a paní Anna Ženíšková družební školu FOS/BOS Cham v Bavorsku. Cílem návštěvy bylo jednání o plánovaných akcích v rámci spolupráce ve školním roce 2014/2015.
	Byly stanoveny přesné termíny a koordinace průběhu akcí, které se uskutečnily do konce tohoto školního roku. Odpoledne bylo věnováno návštěvě Technologického kampusu. Jedná se o pilotní projekt, který umožní stipendijní vysokoškolské studium pro absolventy VOŠ a SPŠE Plzeň v Chamu na fakultě mechatroniky Vysoké technické školy Deggendorf.
	Ve dnech 16.03. - 17.03.2015 kolegové Julia Hopp a Josef Bachmeier z FOS/BOS Cham navštívili naši školu s cílem reciproční hospitace předmětů německý a anglický jazyk.
	Studenti 11. třídy technického oboru naší družební školy dne 25.03.2015 navštívili expozici Techmania. Program pobytu studentů v Plzni připravila paní A. Ženíšková.
	Anna Ženíšková
	PK CIJ
	Židovská cesta na Plzeňsku
	V rámci spolupráce s partnerskou školou v Bavorsku navštívila dne 11.06.2015 Plzeň předmětová komise dějepisu z FOS/BOS Cham. Paní Ženíšková připravila program podle tématu, který stanovili kolegové z Chamu. Cílem této návštěvy bylo seznámení s historií židovství v Plzni. Při prohlídce Malé synagogy jsme se dozvěděli, že stavba Staré synagogy ve Smetanových sadech započala v roce 1856 a již 1859 byla uvedena do provozu, bohoslužby se zde konaly do roku 1892.
	V roce 1888 začala plzeňská Židovská obec z vlastních prostředků stavět v pořadí pátou synagogu v dnešních Sadech pětatřicátníků.
	V roce 1938 žilo v Plzni 3 200 Židů z celkových 125 000 obyvatel Plzně. V lednu 1942 odešlo ve třech velkých transportech z Plzně a okolí 3 000 Židů do Terezína a dalších koncentračních táborů.
	V květnu 1945 byla Židovská obec zřízena znovu. Po únoru 1948 se téměř polovina židovských obyvatel města rozhodla k emigraci do USA a nově založeného státu Izrael. Další vlna emigrace přišla po roce 1968.
	Dnes je navzdory historickým událostem Židovská obec organizována a má 20-25 aktivních členů a přibližně 70 obyvatel Plzně je částečně židovského původu.
	Po prohlídce Malé synagogy jsme pokračovali prohlídkou historického jádra města, během které jsme navštívili místa, věnovaná akcím v rámci Evropského města kultury 2015.
	Anna Ženíšková
	PK CIJ
	
	
	Mezinárodní programy
	Účast na projektu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – program COMENIUS
	Ve dnech 2. 10. – 7. 10. 2014 se naše skupina zapojená do projektu „Youth and Politics in Europe“ zúčastnila setkání v Německu a organizovala program v Česku.
	Jako již při  předchozích setkáních se projektu zúčastnili studenti z Česka, Německa, Rakouska, Maďarska a Dánska.
	První den na nás v hotelu v Herrschingu čekala prezentace jednoho z členů z jedné tamější politické strany na téma politické vzdělání v Bavorsku. Poté jsme představili naše práce na téma špatné a dobré politické kampaně.
	Další pracovní náplní bylo vytvořit video, které by přilákalo mladé lidi k volbám právě do Evropského parlamentu. K dispozici jsme měli videotechniku ve vzdělávacím centru pro mládež ve Waldmünchenu.
	Po přesunu do České republiky jsme se dopoledne příštího dne sešli u nás ve škole a podělili jsme se o práci na našich videích. Také přišel pan Zvára a pověděl všem účastníkům něco o politické historii naší republiky.
	Poslední den jsme se vydali do Prahy, kde jsme měli prohlídku Pražského hradu, Chrámu sv. Víta, Zlaté uličky a spousty dalších pamětihodností.
	Po společné prohlídce jsme se rozloučili s účastníky z ostatních států a vydali jsme se domů.
	Mgr. Jiří Špetka
	učitel NEJ
	
	2. Hodnocení výsledků výchovného poradenství
	Údaje o primární prevenci
	Na začátku školního roku se nastupující žáci SPŠE zúčastnili seznamovacího kurzu Nulák, na kterém se vhodnými aktivitami začal formovat zdravý kolektiv, zároveň třídní učitelé podchytili žáky s problémovým chováním či problémovým rodinným zázemím a žákům pak ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi pomáhali formou individuální konzultace.
	V rámci prevence nežádoucích jevů jsme pro žáky SPŠE zorganizovali několik besed o tématech, která jsou pro mladé lidi velice aktuální. Pořad pro žáky 1. ročníků se zabýval vztahy, láskou, sexem a nemocí AIDS. Přestože lektor Tomáš Řehák nabádal teenagery k sexuální zdrženlivosti, žáci jeho vystoupení doslova hltali. Tomáš Řehák, kazatel sboru Apoštolské církve v Hlinsku, pracuje s lidmi nakaženými HIV, a proto mohl žákům zprostředkovat příběhy, které člověka zasáhnou, otevřou mu oči a třeba i změní postoj k životu.
	Žáci 2. a 3. ročníků se zúčastnili besedy s panem Romanem Povalou, člověkem pomáhajícím druhým, ale také bývalým narkomanem. Pořad Život v závislosti je velice poutavý, poučný a dojemný. Není to přednáška o drogách a jejich nebezpečí, je to povídání o hodnotách, vidění světa, o rodině, přátelství a jiných věcech, které nutí k zamyšlení. Věřím, že mnoho žáků odcházelo z jedné či druhé besedy s přesvědčením, že chtějí žít lepší život.
	Žáci čtvrtých ročníků v  únoru a březnu navštívili Úřad práce v Plzni. Během přednášky se dozvěděli, jaké služby úřad práce svým klientům poskytuje. Na závěr zodpověděla paní referentka všechny naše dotazy.
	Během školního roku pomáhaly žákům s jejich problémy dvě výchovné poradkyně. Na škole pracuje též školní psycholog. Největší zájem o pomoc je z řad žáků prvních a čtvrtých ročníků. Žáci 1. ročníků potřebují pomoci s adaptací na středoškolské studium. Žáci čtvrtých ročníků potřebují poradit s výběrem dalšího studia.
	V průběhu roku bylo posláno několik žáků do PPP převážně na kontrolní vyšetření a pro doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky.
	Mgr. Alena Veselá
	výchovný poradce
	Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2014/2015
	Minimální preventivní program vychází z RVP a ŠVP. V tomto školním roce se uskutečnilo několik akcí, na jejichž organizaci se podílely dvě výchovné poradkyně. Jejich cílem byla prevence sociálně patologických jevů. Na konci prázdnin to byl pro nastupující první ročníky třídenní seznamovací akce Nulák. Dále besedy zaměřené na správné učení, prevenci AIDS, na nebezpečí drog, správný výběr pomaturitního studia. Výchovné poradkyně, které jsou zároveň i metodiky prevence se zúčastňují schůzek a školení pořádaných PPP Plzeň.
	Učitelé po celý rok sledovali klima ve třídě, aby případně podchytili nevhodné chování či špatný prospěch. Zavedli jsme pravidelné třídnické hodiny, na kterých třídní učitelé pracují s problémovými žáky. Na škole již druhým rokem pracuje školní psycholog. Žáci se zúčastnili sportovních akcí na škole i mimo školu, nadaní žáci se zapojili do soutěže SOČ a různých olympiád. Podle plánu předmětových komisí se žáci zúčastnili odborných exkurzí, kulturních akci i výletů s třídním učitelem. Náplní vyučovacích hodin byla i témata na na podporu zdravého životního stylu podle ŠVP.
	Mgr. Alena Veselá
	výchovný poradce
	Psychologická poradna pro studenty
	V letošním školním roce 2014/15 je to dvacet let, kdy byl provoz psychologické poradny pro studenty zahájen. Od té doby se mnoho změnilo, především návštěvnost a ochota psychologickou pomoc vůbec vyhledat. Padla sice mnohá tabu, ale přibyly jiné těžkosti, které dnešní zrychlená doba přináší.
	Změnil se i základní okruh problémů, s kterými se studenti na poradnu obracejí. Téměř se nesetkávám s tím, že by se na mě obraceli rodiče nebo studenti s problematikou drog. Vůbec to však neznamená, že by zneužívání drog skončilo, spíše naopak. Vysvětluji si to určitou, bohužel nepříznivou společenskou tolerancí vůči drogám a jejich všeobecnou bagatelizací.
	Je známým jevem, že ve společnosti narůstá počet lidí s psychickými problémy. S tím roste i medikace psychofarmaky. Ta je bohužel často nasazena i tam, kde by svoji úlohu splnila i odborně vedená psychoterapie. Odpadla by zátěž vedlejších účinků léků a psychická (i somatická) závislost na alopatické léčbě. A to je právě nejnovější trend posledních dvou let v poradně, jev před dvaceti lety nevídaný: objevují se klienti (častěji dívky), kteří se marně pokoušejí psychofarmaka vysadit.
	Aktuální novinkou letošního školního roku je nabídka nové služby poradny. Jedná se o nácvik dovedností pro studenty se specifickými poruchami učení. O prospěšnosti tohoto praktického nácviku zvládnutí gramatiky a syntaxe (i principů učení) jsem přesvědčená, ovšem vyžaduje od studentů píli a soustavnost. Přes počáteční nadšení ze strany těch, kteří se přihlásili k pravidelným cvičením, na konec školního roku došli jen někteří. U těch, kteří vytrvali, došlo ovšem k výraznému zlepšení prospěchu.
	Ústředním a trvalým problémem, s kterým studenti do poradny přicházejí nejčastěji, jsou těžkosti v rodině, obzvlášť jedná-li se o rozvodovou situaci. Následují vztahové problémy a šikana (nebo mobbing, její skrytější podoba), nejnověji i kyberšikana. Šikaně je nutné bránit se vždy, považuji za povinnost školy vytvořit pro studenty bezpečné prostředí.
	Mezi vztahovými problémy se v posledních letech stále častěji objevuje i další nový trend, související patrně s rozvojem informačních technologií. Přibývá studentů, kteří ztrácejí schopnost vytvářet přirozené sociální kontakty. Jako kdyby dnešní přetechnizovaná doba vytvářela z lidí sólisty, ty osamocené v anonymním davu. Samozřejmě, že tento stav je velmi frustrující a většinou více trápí rodiče studentů, kteří vyrostli v jiných poměrech.
	Pokračujeme-li ve výčtu problematiky, se kterou se setkávám, následují studijní a výchovné potíže, jako jsou neprospěch, nekázeň, záškoláctví, nezvladatelnost z pohledu rodičů nebo učitelů.
	Přestože se ve společnosti stále více mluví o nutnosti zpřístupnit odbornou psychiatrickou a psychologickou pomoc, bohužel stále zůstává pouze u proklamací. Proto je třeba ocenit přístup naší školy, která tuto nadstandardní, bezplatnou a okamžitě dostupnou psychologickou službu studentům umožnila. Stále jsme mezi plzeňskými středními školami ojedinělou vyjímkou.
	Nejsou malé problémy, které by bylo možno zlehčovat: každý z nás prožívá svoji aktuální svízel úkorně. Ovšem většina problémů je řešitelná. Stojím vždy důsledně na straně toho, kdo přijde s jakýmkoli trápením. Většinou nacházíme řešení a dochází k úlevě nebo alespoň ke stavu, kdy je člověk schopen nadhledu.
	PaedDr. Jana Levá
	3. Účast žáků v soutěžích
	Předmětové soutěže
	Druh soutěže
	Počet účastníků
	Nejlepší umístění
	Fyzikální olympiáda, kategorie C – školní kolo
	2
	školní kolo
	Celostátní matematická soutěž SOŠ, ISŠ, SOU
	8
	Chemická olympiáda, kategorie C
	1
	školní kolo
	Logická olympiáda
	33
	9. místo v krajském semifinále
	Matematický klokan, kategorie Junior
	37
	90.- 99. místo v ČR
	(z 15559 účastníků)
	Matematický klokan, kategorie Student
	15
	28. – 53. místo v ČR
	(z 7894 účastníků)
	Přírodovědný klokan
	38
	42.- 60. místo v ČR
	(z 12113 účastníků)
	Matematika je hra
	4 (2 dvoučlenná družstva)
	2. místa ve svých kategoriích
	Olympiáda v ČJL
	18
	2. místo v okresním kole
	Plzeňské okresní kolo dětí a mládeže v programování
	18
	1
	Junior Internet
	12
	1
	Ekonomická simulace MESE - TITAN
	12
	2. místo v národním republikovém finále
	Psaní všemi deseti
	3
	4. místo v krajském kole
	Olympiáda v ANJ kategorie IIIA
	– okresní kolo
	1
	4. místo
	Sportovní soutěže
	Druh soutěže
	Počet účastníků
	Nejlepší umístění
	13
	2. místo
	7
	6. místo
	Přespolní běh
	- okresní kolo chlapci
	6
	5. místo
	Přespolní běh
	- okresní kolo dívky
	4
	6. místo
	Futsal - I. Kolo SFL
	11
	3. místo
	20
	5. místo
	18
	2. místo
	16
	1. místo
	16
	3. místo
	4
	1. místo
	Florbal – plzeňské SŠ
	12
	2. místo
	Stolní tenis
	- republikové finále
	4
	11. místo
	Plavání - krajský přebor
	5
	3. místo
	Vánoční turnaj
	v sálové kopané - chlapci
	11
	5. místo
	Vánoční turnaj
	v sálové kopané - dívky
	8
	5. místo
	Florbal – okresní kolo
	13
	4. místo
	Házená – krajské kolo chlapci
	9
	3. místo
	Házená – krajské kolo dívky
	9
	5. místo
	Basketbal – okresní kolo
	8
	4. místo
	Basketbal 3x3
	12
	12. místo
	Házená – krajské kolo
	10
	2. místo
	Sportovní hry SŠ
	– lehká atletika
	5
	5. místo
	Sportovní hry SŠ – fotbal
	7
	5. místo
	37. ročník soutěže SOČ
	Školní kolo soutěže SOČ proběhlo na naší škole 24. února 2015. Přihlásilo se 29 studentů, kteří své práce porovnávali ve čtyřech soutěžních oborech (10 – elektronika, elektrotechnika a telekomunikace, 12 – tvorba učebních pomůcek, 13 – ekonomika, 18 – informatika).
	Z naší školy bylo doporučeno k postupu do okresního kola těchto 15 prací:
	Obor 9 T. Fryč, S. Hájek Stavba elektrické motokáry
	Obor 10 Martin Mikeš Spektrální analyzátor zvuku
	Jan Karpíšek Binární hodiny
	Tomáš Hoblík Laboratorní zdroj 0-30V/2mA-3A
	Martin Čácha Digitální hodiny s budíkem
	Obor 12 Michal Knedlík Inteligentní elektroinstalace iNELS
	Obor 13 Adéla Körnerová Srovnání pojistného v ČR
	Simona Šedivcová Podnikatelský záměr – výroba šperků
	Vojtěch Sosna Platební karty
	Obor 14 Helena Žáková Ostrov Kos a návrh vlastního zájezdu
	Veronika Jakubčíková Ekonomika a provoz folklorního souboru
	Obor 18 J. Strnad, J. Vyskočil Robot Lego Mindstorms NXT a robot s mikroprocesorem ATmega 32
	Lukáš Caldr Internet věcí – chytrá lampa
	Martin Matas Cisco výkladový slovník
	Jan Jirman Výuková aplikace s využitím Java FX
	Okresní kolo se konalo jako již tradičně na SPŠ stavební 14. dubna 2015 a odborné poroty tohoto kola doporučily k dalšímu postupu dvanáct prací studentů z naší školy:
	Obor 9
	3. místo T. Fryč, S. Hájek Stavba elektrické motokáry
	Obor 10
	1. místo Tomáš Hoblík Laboratorní zdroj 0-30V/2mA-3A
	2. místo Martin Mikeš Spektrální analyzátor zvuku
	3. místo Martin Čácha Digitální hodiny s budíkem
	Obor 12
	1. místo Michal Knedlík Inteligentní elektroinstalace iNELS
	Obor 13
	1. místo Adéla Körnerová Srovnání pojistného v ČR
	3. místo Vojtěch Sosna Platební karty
	Obor 14
	1. místo Helena Žáková Ostrov Kosa návrh vlastního zájezdu
	2. místo V. Jakubčíková Ekonomika provozu folklórního souboru
	Obor 18
	1. místo Lukáš Caldr Internet věcí – chytrá lampa
	2. místo J.Strnad, J.Vyskočil Robot Lego MindstormsNXT a robot s mikroprocesorem ATmega 32
	3. místo Jan Jirman Výuková Aplikace s využitím Java FX
	Krajské kolo se pak uskutečnilo na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni 29. dubna 2015. Práce našich studentů byly na vysoké úrovni, o čemž svědčí i fakt, že ve všech šesti oborech se umístily do třetího místa a do celostátního kola z naší školy postoupily 3 práce.
	V celostátním kole, které proběhlo 19. – 21. června 2015 v Praze, nás reprezentovali tři studenti - Martin Mikeš v oboru 10, Vojtěch Sosna v oboru 13 a Lukáš Caldr v oboru 18. Všichni zúčastnění velice úspěšně obhájili své práce, svými znalostmi zaujali své vrstevníky i odbornou porotu a ve velké celorepublikové konkurenci se umístili takto:
	Martin Mikeš 12. místo v oboru 10
	Vojtěch Sosna 3. místo v oboru 13
	Lukáš Caldr 7. místo v oboru 18
	Myslíme si, že studenti reprezentovali naši školu a hlavně své učitele velice úspěšně. Ukázali vysokou odbornou úroveň a doufáme, že nové poznatky jednou určitě využijí ve své praxi.
	Všem srdečně blahopřejeme a těšíme se na 38. soutěžní ročník.
	Věra Radová a Jana Šilhánková
	garanti SOČ při VOŠ a SPŠE Plzeň
	4. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku
	(včetně výsledků inspekce provedené ČŠI)
	Datum
	Kontrolní orgán
	Oblast kontroly
	Výsledek kontroly
	23.10.2014
	KÚPK Odbor kontroly, dozoru a stížností
	Vnitřní kontrolní systém
	Soulad vnitřních předpisů s platnou legislativou.
	Svobodný přístup k informacím dle zák. 106/1999Sb.
	Zadávání veřejných zakázek.
	Některé vnitřní předpisy nejsou tvořeny dle platné právní úpravy.
	U jedné směrnice chybí datum účinnosti.
	U vypracovaných podpisových vzorů zaměstnanců není uvedena jejich vykonávající funkce.
	Na veřejně přístupném místě a na dálkovém přístupu nejsou zveřejněny informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
	U jedné zakázky nebyla dodržena lhůta uveřejnění Kupní smlouvy na E-ZAK.
	26.1. - 25. 3. 2015
	Finanční výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje
	Hospodaření s majetkem včetně jeho správy a ochrany
	Správnost vykázaných hosp. výsledků
	Vynakládání finančních prostředků z hlediska hospodárnosti
	Vnitřní kontrolní systém
	Nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru. Byly zjištěny pouze formální a méně závažné a nevýznamné nedostatky, které jsou snadno odstranitelné.
	5. Školská rada VOŠ a SPŠE Plzeň
	Školská rada VOŠ a SPŠE Plzeň (poté, co po několik let pracovala odděleně školská rada VOŠ a školská rada SPŠE), byla v období 2014/2015 sloučena na jednu školskou radu. Po provedených volbách a doplnění rady od zřizovatele školy pracovala ve složení Ing. Petr Toufar (předseda), Ing, Karel Hajžman, Ing. Antonín Diviš, Ing. Bc. Šárka Štosová, Mgr. Jaroslava Hessová a Kateřina Špetová. Na svých jednáních školská rada schválila Výroční zprávu školy pro školní rok 2013/2014, aktuální zprávu o hospodaření školy a návrh nové akreditace pro vzdělávací program Stavebnictví.
	Dále se školská rada zabývala tématem plagiátorství, kdy na VOŠ byly v jednotlivých oborech na doporučení ŠR provedeny JUDr. M. Tvrzovou odborné přednášky a pro 4. ročníky SPŠE jsou tyto upravené přednášky plánovány na říjen 2015.
	Školská rada podpořila ředitelku školy Ing. Naděždu Mauleovou, MBA v jejích vizích, cílech a strategiích pro budoucí období, které jsou uloženy na webu školy - www.spseplzen.cz/zakladni-informace/vize/ a podporuje projekt Otevíráme dveře vzděláním. Byla také zřízeno úložiště elektronických dokumentů školské rady na školní síti.
	Ing. Petr Toufar
	předseda školské rady VOŠ a SPŠE Plzeň
	6. Aktivity školy uspořádané pro veřejnost
	Otevíráme dveře vzděláním
	Dne 16. října 2014 se na VOŠ a SPŠE Plzeň uskutečnil druhý ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“, která se snaží současným i budoucím žákům představit strategické firmy regionu v oblasti IT a elektrotechniky formou veletrhu či burzy pracovních příležitostí. Oproti loňskému ročníku se počet vystavovatelů rozrostl. Žáci tak mohli navštívit expozice těchto společností či fakult vysokých škol:
	ČEZ a. s., Microsoft ČR, Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., Sony DADC Czech Republic, s.r.o.,FAV ZČU Plzeň, FEL ZČU Plzeň, NTC ZČU Plzeň, Eriko Technologies s.r.o., C SYSTEM CZ a.s., K+B Elektro – Technik s. r. o., Elfetex s. r. o., ABB s. r. o., Elektronn s.r. o., RSF s. r. o., NIONEX a.s., PQS Technology Ltd., Eurostat Control s. r. o., EXOVA s. r. o., KEL Montážní technika s. r. o., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ILV s. r. o.,PRO ENERGO servis s. r. o., schambeck bohemia s.r.o.
	Atraktivnost této akce a její velký potenciál dokládají i  záštity, které nad akcí převzali pan Jiří Struček, náměstek hejtmana plzeňského kraje pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu, Úřad práce ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ministr průmyslu a obchodu dokonce v záštitě zvažuje osobní návštěvu akce.
	Akce se setkala s kladnou odezvou návštěvníků i vystavovatelů. Věříme proto, že byla přínosem pro zúčastněné firmy i naše žáky, kteří stejně jako uchazeči o studium na VOŠ a SPŠE Plzeň měli možnost vidět, že je o naše absolventy na trhu práce opravdový zájem.
	Mgr. Pavla Procházková
	Dny otevřených dveří 28. - 29. 11. 2014
	V letošním školním roce jsme spojili dny otevřených dveří s oslavami 60. výročí založení naší školy.
	V pátek 28.11.2014 vyrostl před školou nejen stan, ve kterém paní ředitelka a další členové pedagogického sboru osobně vítali po oba dny rodiče a jejich ratolesti – zájemce o studium na naší škole, ale také obrovské pódium, na kterém probíhal v sobotu 29.11.2014 bohatý kulturní program.
	Více o oslavách naleznete na http://60letspse.cz/.
	V aule probíhaly informační schůzky o studiu na naší škole s vedením školy.
	K snadnější orientaci po škole sloužily jednak ukazatele s barevně odlišenými obory studia, barvám odpovídaly i šlápoty, které vedly kroky zájemců do jednotlivých odborných učeben, ale i žáci, kteří zájemce doprovázeli a poskytovali jim odpovědi na jejich dotazy ohledně chodu školy.
	Součástí sobotního DOD a již zmíněných oslav  bylo již tradiční setkání s bývalými zaměstnanci školy, na které se všichni vždy celý rok těší.
	Zajímavá byla setkání bývalých absolventů školy, kteří se podepisovali do vydaného almanachu.
	Jednou takovou třídou byla i třída M z roku 1969.
	Mezi neoblíbenější stanoviště patřily odborné učebny elektrotechniky, výpočetní techniky a fyziky s nemalým zájmem se setkaly i dílny a tělocvičny.
	Zájemci o studium si mohli prohlédnout také školní jídelnu a ti ze vzdálenějších míst i domov mládeže.
	Další DOD pro zájemce o studium na SŠ, ale také na VOŠ se konal ještě 27. ledna 2015.
	
	Mgr. Jana Müllerová
	zástupkyně ředitelky školy
	7. Další vzdělávání na škole
	Středisko informačních technologií
	Stejně jako v předchozích letech se středisko informačních technologií věnuje dalšímu mimoškolnímu vzdělávání.
	Středisko IT pořádalo školení Vyhlášky č. 50/78Sb. pro žáky 4. ročníků SPŠE oboru Elektrotechnika ukončené zkouškou o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Kurzu se zúčastnilo 32 žáků, osvědčení bylo vystaveno 22 žákům.
	Pořádáme také kurzy matematiky a anglického jazyka, především pro žáky 1. a 2. ročníků. Kurzů matematiky se zúčastnilo v 1. pololetí 2014/15 287 žáků, v 2. pololetí 2014/15 188 žáků. Kurzu anglického jazyka 9 žáků.
	Pro žáky 9. tříd ZŠ pořádáme kurzy  matematiky a českého jazyka na přípravu k přijímacím zkouškám a ke studiu na SŠ. Kurzu matematiky se zúčastnilo 25 žáků kurzu českého jazyka 22 žáků.
	Středisko současně zabezpečuje víkendové ubytování v pavilonech Domova mládeže v Částkově ulici, především pro sportovce.
	Letos jsme mimo jiné zajistili i ubytování pro účastníky celostátní akce pro žáky středních škol „VII. letní olympijské hry dětí a mládeže“. Ubytováno bylo 680 žáků - sportovců z celé republiky.
	Ing. Irena Zikmundová
	vedoucí SIT
	
	8. Další činnosti školy
	Nulák aneb pojeďme se seznámit
	První školní den bývá většinou doprovázen obavami z nového prostředí, kolektivu, nových učitelů atd. Naše škola se snaží maximálně pomáhat žákům s přechodem na novou školu seznamovacími kurzy pořádanými ještě před začátkem školního roku.
	A tak jsme na přelomu srpna a září jsme opět vyrazili s našimi nováčky na třídenní Nulák do rekreačního zařízení poblíž Žihle. Účelem pobytu není jen seznámení se s novými spolužáky, ještě než první školní den usednou do lavic, což pomáhá hlavně méně smělým jedincům, ale hlavně utvořit nový kolektiv, ve kterém každý hraje důležitou roli a ve kterém není místo pro šikanu.
	Pro studenty je připraven rozmanitý program, aby každý student měl šanci v něčem vyniknout. Kromě seznamovacích her si studenti změří síly v mnoha sportovních aktivitách, vědomostních soutěžích, vyzkouší si týmovou práci a povědomí třídního kolektivu získají tvorbou třídního erbu, který je bude provázet po celé studium. Pro třídní učitele jsou nejzajímavější meditační hry, kdy se dozví mnoho o rodinném zázemí, osobních názorech a postojích svých studentů. Celý kurz je propojen motivem osidlování nového kontinentu, studenti sbírají v jednotlivých soutěžích body pro svoji třídu a vítězové spolu s třídním učitelem získají letenky na nový kontinent.
	Studenti se ze seznamovacího kurzu vracejí jako jedna parta, už vědí, s kým si sednou do lavice, a těší se na nové kamarády. Začátek školního si tak opravdu užijí. Zpětná vazba od studentů potvrzuje, že si téměř všichni našli nové kamarády a strach z nové školy se díky Nuláku rozplynul.
	Nicméně i nadále je třeba studentům pomáhat s adaptací na středoškolský způsob studia, studenti si musejí zvyknout na zcela odlišný přístup učitelů - najednou je kladen důraz na jejich samostatnost a zodpovědnost a na pravidelnou domácí přípravu.
	Snažíme se studentům začátek studia co nejvíce zpříjemnit a usnadnit, a pokud využijí všech forem naší pomoci, mohou na škole strávit čtyři báječné roky.
	Lucie Charvátová
	výchovná poradkyně
	9. Zprávy předmětových komisí
	Předmětová komise českého jazyka a literatury
	a společenskovědních předmětů (CJL)
	PK CJL pracovala v tomto roce posílena o nově nastupující Mgr. Lenku Koptíkovou a staronovou kolegyni Mgr. Evu Liškovou.
	Češtináři si zvyšovali kvalifikaci pro žáky PUP, kterých na všech školách včetně té naší stále přibývá. Studovali jsme Nové tendence ve vývoji jazyka na kurzu pořádaném Národním institutem pro další vzdělávání. Vyučující ČSD se vzdělávali na interaktivních seminářích neziskové organizace Jeden svět na školách, která nabízí velmi aktuální témata.
	Jako každý rok jsme uspořádali školní kolo Olympiády v českém jazyce, které se zúčastnilo 18 zájemců z 1. a 2. ročníků. Máme radost, že studentka 2.L Marcela Piptová uspěla v okresním kole OČJ v silné konkurenci a svými znalostmi vybojovala pro naši školu krásné 2. místo.
	Opět jsme rozšířili školní seznam četby k maturitě z ČJL a připravili nové zkušební texty pro naše maturanty.
	Výuku LIV jsme podpořili návštěvou několika divadelních představení ve Velkém divadle, také jsme se seznámili s budovou Nového divadla v Plzni. Viděli jsme představení Lakomec, Divá Bára, Footloose, Lov začíná, které se studentům velmi líbily. Rovněž jsme využili i nabídku Divadla Alfa, kde jsme se seznámili s Hrabalovou divadelní adaptací Ostře sledovaných vlaků.
	Tradičně se studenti 2. ročníků zúčastnili exkurze do koncentračního tábora Flossenbürg, protože je třeba poučit se z chyb, které lidé v minulosti způsobili.
	V rámci předmětu ČSD se žáci zapojili i do různých besed, z nichž nejpřínosnější bylo setkání s pamětníky osvobození Plzně v roce 1945.
	Mgr. Bohuslava Živná
	vedoucí PK CJL
	Divotvorný hrnec
	Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se třída 2.L v rámci akce Ferda zúčastnila exkurze do Nového divadla v Plzni. Průvodcem byl absolvent naší školy Matouš Pilný, který v ND pracuje jako zvukař. Provedl nás všemi prostory divadla a trpělivě odpovídal na zvídavé dotazy studentů. Ukázal jim i mixážní pult – své pracoviště.
	Po prohlídce divadla se studenti trochu prošli venku a pak opět zavítali do budovy ND, tentokrát na představení světového muzikálu Divotvorný hrnec se skvělým českým překladem textů známé dvojice W+V. Představení se všem velmi líbilo, účinkující byli odměněni velkým potleskem jako poděkování za pěkný divadelní zážitek.
	Mgr. Bohuslava Živná
	vedoucí PK CJL
	Divá Bára v Novém
	Studenti 1. ročníků navštívili 15. května představení Divá Bára na scéně Nového divadla.
	Milan Uhde, Miloš Štědroň a Leoš Kuba použili námět z české literatury a vytvořili původní romantický muzikál podle povídky Boženy Němcové. Díky námětu, nápaditým tanečním kreacím a úžasným výkonům např. Žofie Dařbujánové, Aleše Kohouta, Ondřeje Černého nebo Antonína Kašky jsme byli svědky velkého dramatu, v němž Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a na štěstí pro sebe i pro druhé.
	Moderní zpracování příběhu z poloviny 19. století hodnotili studenti pozitivně, návštěvou představení si prohloubili znalosti v literatuře. Pro mnohé studenty to byla také příležitost poprvé si prohlédnout Nové divadlo.
	Mgr. Lucie Charvátová
	PK ANJ
	Beseda s válečnými veterány
	V rámci oslav 70letého výročí osvobození Plzně se v úterý 5. května 2015 konala beseda s válečnými veterány. Studenti středních škol měli možnost se v Měšťanské besedě potkat s dvanácti hrdiny, kteří vzpomínali na osvobození a vyprávěli své příběhy z války.
	Studenti třídy 2.K a 2.L se dozvěděli, jaké vztahy měli veteráni s německými vojáky, jaký je to pocit se do Plzně vracet po tolika letech, jak za války fungovalo zdravotnictví a nemocnice a mnoho dalších zajímavých, smutných, ale i některých veselých zážitků. Beseda studentů plzeňských středních škol s americkými a belgickými veterány byla plná vzpomínek, vděku a vzájemných komplimentů. „Udělejte vše pro to, aby už se války nikdy neopakovaly. Je to na vás, vy jste budoucnost,“ vyzval studenty bývalý americký voják.
	Po skončení besedy jsme se přesunuli před budovu Studijní vědecké knihovny, kde si studenti prohlédli výstavu prolínajících se dobových i současných fotografií, které připomínají osvobození Plzně a dalších měst.
	Předmětová komise anglického a francouzského jazyka (ANJ a FRJ)
	Ve školním roce 2014/15 měla PK ANJ 11 členů.
	V průběhu celého školního roku jsme aktualizovaly a připravovaly nové materiály pro zkvalitnění výuky na střední škole v oblasti anglické gramatiky, konverzace, komunikativních a písemných dovedností, v oblasti odborného jazyka. Pečlivý, zodpovědný a kvalifikovaný přístup jazykářek potvrdily i výborné výsledky našich studentů v rámci maturitních zkoušek z anglického jazyka v roce 2015 a jazykových absolutorií na VOŠ v roce 2015.
	Konverzační soutěž v anglickém jazyce za školní rok 2014/15 včetně školního kola je zmíněna v samostatném příspěvku Mgr. Lucie Charvátové.
	V dubnu 2015 se uskutečnil pro studenty školy v rámci mezipředmětových vztahů vzdělávací zájezd do Anglie (Paříž – Oxford – Londýn), který zorganizovaly za sekci anglického jazyka Mgr. E. Weinlichová a Mgr. L. Křížová ve spolupráci s vyučující francouzského jazyka Mgr. L. Lukesovou. Programu zájezdu je věnován samostatný příspěvek.
	Kromě uvedených akcí se členky PK ANJ průběžně zúčastňovaly konferencí, prezentací, metodických školení, workshopů a odborných seminářů přispívajících k rozšiřování odbornosti učitelů jazyků včetně využívání moderních technologií ve výuce. Jednou z akcí bylo i diskuzní fórum na podporu výuky odborného jazyka. Odborný jazyk je zařazen do výuky na střední škole a VOŠ a do závěrečných absolutorií na VOŠ. Diskuzní fórum pořádané NIDV v Plzni si kladlo za cíl výměnu zkušeností mezi vyučujícími odborného cizího jazyka, řediteli škol a odborníky z průmyslové praxe, což vedlo k potvrzení, že znalost cizího jazyka a odborného cizího jazyka má velký význam pro kvalitní uplatnění absolventů škol v praxi.
	Všechny členky PK ANJ se zúčastnily vzdělávacího programu pro práci v nově zřízené digitální jazykové laboratoři a získaly osvědčení pro práci v systému.
	Naší snahou je, aby studenti střední školy byli kvalitně připraveni k úspěšnému složení maturitní zkoušky a studenti VOŠ k úspěšnému absolvování absolutorií z anglického jazyka a následně tak mohli využít svých jazykových znalostí k dalšímu studiu nebo je uplatnit v praxi, neboť nároky na znalost cizích jazyků u absolventů škol v souvislosti s velkým zastoupením zahraničních firem na našem trhu a prohlubujícími se kontakty se zahraničím se zvyšují.
	Mgr. Jana Nová
	vedoucí PK ANJ
	Konverzační soutěž v anglickém jazyce
	Studenti 1. - 3. ročníků SPŠE si mohli změřit své síly ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala 16. prosince 2014. Zájem byl již tradičně veliký, přihlásilo se 52 studentů.
	Soutěž se skládala ze dvou kol – v prvním kole studenti podle nahrávky doplňovali text, v druhém kole se už jen konverzovalo. Studenti si vylosovali jedno ze 40 témat a měli pouhých 5 minut na přípravu. Poté následoval pětiminutový monolog či dialog se zkoušejícími. Někteří soutěžící byli rádi, že mají perných pět minut za sebou, některým čas nestačil a mluvili by a mluvili... Při konverzaci se hodnotil obsah projevu, pohotovost, výslovnost, gramatická správnost a šíře slovní zásoby.
	Vítězem se stal Daniel Born ze 3.I, který hovořil o hračkách z dětství. O bod méně získal Marek Sobota ze 2.I za téma sport. Na třetím místě skončil Martin Brom ze 3.L, ten prozradil, jaké jsou nejlepší prázdniny. Daniel Born reprezentoval naši školu v okresním kole a skončil na 4. místě.
	Ani porota to neměla jednoduché. Soutěžící byli výborní, jejich výsledky byly téměř vyrovnané. Ti nejlepší od nás získali diplom a malou odměnu, ale ocenění patří všem, kteří našli odvahu a do soutěže se přihlásili.
	Při konverzační soutěži jsme strávili společně pohodový den v báječné atmosféře, soutěžící získali novou zkušenost, porota se od studentů dozvěděla mnoho zajímavého, ale hlavně se všichni dobře bavili. Už teď se těšíme na další ročník soutěže.
	
	
	Mgr. Lucie Charvátová
	PK ANJ
	DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
	V listopadu 2014 se naše škola stala místním centrem projektu DofE. Jedná se o vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do 25 let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas. Cenu lze plnit v jedné ze 3 úrovní – bronzové, stříbrné nebo zlaté. Účastníci si stanovují individuální cíle a výzvy v několika oblastech (fyzická aktivita, dovednost a dobrovolnictví) a na cestě k jejich splnění posilují svoji zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity. Další podmínkou splnění DofE je týmová spolupráce na expedici.
	V současné době je na naší škole 11 studentů zapojených do tohoto programu. Na cestě za bronzovou medailí si našli své výzvy v každé ze tří oblastí. Fyzickou kondici si zvyšují posilováním, joggingem, workoutem nebo na tréninku handballu či krav magy.
	Co se týče dovedností, studenti se vrhli na studium japonštiny, angličtiny, na šachy, chůzi na chůdách, hru na hudební nástroje nebo na přípravu zdravých pokrmů. V oblasti dobrovolnictví doučují slabší studenty, pomáhají v domácnosti seniora, uklízejí les, věnují se skautingu, nebo venčí pejsky z útulku. Připravují se také na expedici – posilují týmového ducha různými aktivitami, trénují tábornické dovednosti, dávají dohromady expediční výbavu a učí se dávat první pomoc. Trénink vyvrcholí cvičnou expedicí a v příštím školním roce se chystáme na ostrou expedici a na zakončení bronzové úrovně DofE.
	Mgr. Lucie Charvátová, PK ANJ
	Cvičná expedice DofE na Šumavě
	Ve dnech 28. 6. – 29. 6. 2015 se uskutečnila cvičná expedice DofE na Šumavě – Poledníku s cílem pozorovat vesmírné jevy. Skupinka účastníků byla sice malá, žáci 3.L – Martin Brom, Martin Bruna, Mirek Krýsl a Václav Mašek, ale odhodlaná zažít i nemožné. Celá expedice začala v neděli 28. 6. 2015 v 7 hodin ráno na hlavním nádraží v Plzni. Hoši čekali na vlak s plnou „výstrojí“, která kromě stanů, spacáků a karimatek obsahovala rovněž potraviny a nápoje na celý pobyt expedice. v Dobřanech se k nám přidal ještě Martin Brom, tak jsme konečně byli kompletní a mohli vyrazit vstříc novým zážitkům.
	Do Železné Rudy jsme dorazili v 9.15 hodin, kde na nás čekala dlouhá, asi 30kilometrová procházka k Poledníku. Na délce trasy se rovněž podíleli tokající tetřevi, které nám procházku prodloužili asi o pět kilometrů. Ale díky přesnému naplánování trasy účastníky DofE a jejich hbitému přizpůsobení se situaci, jsme se v tak nádherné přírodě neztratili. Přes Debrník, jezero Laka, Prášilské jezero jsme okolo půl osmé večer dorazili na místo určení – Poledník, šťastni, že jsme překonali tak velkou vzdálenost.
	Po sestavení stanů chlapce čekal další úkol, a to uvařit si zaslouženou večeři – vždyť se Mirek s ingrediencemi dřel celý den. Tak výtečné boloňské špagety byste nedostali ani v nejlepší italské restauraci. Po umytí nádobí a ještě větším setmění nám Vašek sestavil dalekohled, který celou dobu měl ve svém batůžku. Sledovali jsme hvězdy i planety, ale bohužel příroda nám nepřála, a tak díky mrakům byla viditelnost trochu snížena. Po vyčerpávajícím Vaškově výkladu o planetách, meteoritech a dalších zajímavých věcech jsme se uložili k zaslouženému odpočinku. Ráno jsme se probudili do trochu deštivé Šumavy, vše jsme zvládli sbalit a vyrazili jsme na cestu do civilizace, ale věřte, moc se nám nechtělo. Cesta na autobus do Srní byla trochu strmá, vždyť jsme museli sejít dolů to, co jsme předešlý den vystoupali. Tentokrát byla trasa kratší – pouhých 10 kilometrů, to byla pro nás hračka. Z autobusu jsme přestoupili na vlak, který nás dovezl zpět do Plzně. Pevně věřím, že celá skupina účastníků DofE je plně připravena na ostrou expedici, kterou uskutečníme hned v září, tak nám držte palce!
	Mgr. Eva Weinlichová
	PK ANJ
	
	Paříž – Oxford – Londýn
	Ve dnech 8. 4. – 12. 4. 2015 se studenti naší školy zúčastnili studijně vzdělávacího zájezdu za krásami Anglie a Francie společně se svými pedagogy paní Křížovou, Lukesovou a Weinlichovou.
	Po náročné noční cestě autobusem jsme konečně dorazili do Paříže. Po ranní hygieně a lehké snídani jsme se pařížským metrem přepravili do centra, kde jsme v lesku slunečních paprsků spatřili tu chloubu Paříže – Eiffelovu věž. Bohužel kvůli natáčení filmu jsme si nemohli vychutnat skvostný pohled na město, který bychom jistě viděli z nejvyššího patra věže. Každopádně počáteční zklamání bylo vykompenzováno následujícím programem. Navštívili jsme Invalidovnu, prohlédli si Louvre – tentokrát jen zvenku, ale příště se určitě necháme okouzlit Monou Lisou uvnitř. Po prohlídce nádherné a slavné katedrály Notre Dame jsme se zastavili, abychom mohli obdivovat neméně slavnou univerzitu Sorbonnu. Po náročných deseti kilometrech a úmorném slunci jsme odjeli z Paříže, abychom si mohli alespoň pár hodin odpočinout v hotelu F1.
	Další den jsme se v 7 hodin ráno, posilněni snídaní v hotelu, vydali do Calais, abychom se mohli trajektem přeplavit přes kanál La Manche na Britské ostrovy. Po hodině a půl romantické plavby jsme mohli vyrazit do jednoho z nejkrásnějších měst Anglie – Oxfordu. Zde jsme navštívili univerzitní areál nejrozsáhlejší koleje Christ Church College, kde jsme si prohlédli nádvoří a kapli. Po prohlídce města a rozchodu na rušné ulici High Street jsme se vydali do Edmontonu – okrajové části Londýna, kde nás čekalo ubytování v rodinách a kde si studenti mohli ověřit své znalosti angličtiny.
	Ráno jsme se probudili do typického anglického počasí. Ve skrytu duše jsme doufali, že se počasí umoudří a bude nám svítit sluníčko, jak tomu bylo v předešlé dny. A skutečně podle rčení „ jedenáctá rozhodne“, se tak stalo i v Londýně. Po deštivé návštěvě Big Benu, Trafalgarského náměstí a sídla britského ministerského předsedy na Downing Street jsme vyráželi vstříc Buckinghamskému paláci. Kromě obdivu k tak honosnému královskému sídlu nás i počasí příjemně překvapilo, když jsme v dálce zahlédli jasné nebe bez mráčku. Po slunečném pikniku v St. James´s parku jsme vyrazili do Covent Garden, kde kromě obdivu k dovednostem pouličních umělců, jsme také mohli zakoupit pár suvenýrů pro naše nejbližší. Poslední trasa před odjezdem do naší republiky nás zavedla k velkému ruskému kolu – London Eye. Vzhledem ke slunečnému počasí bylo vidět na míle daleko, a tak jsme mohli obdivovat krásy Londýna. Poté jsme se přesunuli lodí po řece Temži zpět k našemu autobusu, který nás opět bezpečně odvezl zpět domů.
	Předmětová komise německého jazyka (NEJ)
	Hospitace v Chamu
	Dne 17. - 18. června 2015 jsem se s kolegyněmi Mgr. Radovou a Mgr. Šilhánkovou zúčastnila výměnné akce – hospitace na naší partnerské škole FOS a BOS v Chamu.
	Navštívily jsme několik hodin fyziky, matematiky, němčiny a dějepisu. Místní učitelé nám vysvětlili chod jejich školy, zodpověděli všechny naše zvědavé dotazy a připravili nám i zajímavý mimoškolní program. Bydlely jsme v místním útulném hotýlku, ochutnaly bavorskou i italskou kuchyni. Byla připravena i vyčerpávající prohlídka města s průvodcem.
	Zjistily jsme, jaké problémy jsou společné našemu i bavorského školství a co rozdílného v něm najdeme. Nejvíce nás překvapili chamští žáci – zdáli se nám mnohem soustředěnější na výuku a zvyklí více samostatně pracovat. Na druhou stranu musíme ocenit lepší technické vybavení naší školy a větší luxus našich kabinetů oproti jedné společné sborovně v místní škole.
	Děkujeme především p. Höchtovi a Ženíškové, kteří spolupráci dlouhodobě organizují za to, že naši učitelé mají možnost život, školství i kulturu našich sousedů lépe poznat.
	Mgr. Lenka Zavadilová
	PK NEJ
	Flossenbürg
	Dne 30. října 2014 se žáci druhých ročníků zúčastnili jednodenního zájezdu do Flossenbürgu, kde byl za 2. světové války pracovní koncentrační tábor. Během této doby táborem prošlo 100 tisíc vězňů z různých zemí a 30 tisíc z nich zde zemřelo.
	Po roce 1945 byly rozsáhlé části tábora zbourány a nově zastavěny. Teprve v roce 2007 zde byla otevřena trvalá expozice výstavy „Koncentrační tábor Flossenbürg 1938-45“.
	Během naší prohlídky s průvodcem jsme viděli venkovní areál, místa tehdejších „baráků“ pro vězně. Některé budovy zůstaly zachovány, mezi nimi strážní věž, krematorium, části věznice a někdejší táborová prádelna a kuchyně. Vyprávění průvodce bylo velmi zajímavé, poučné. Dozvěděli jsme, jak zde vězni žili, co všechno museli vydržet a jak trpěli. Shlédli jsme i filmový dokument, ve kterém bývalí vězni vyprávějí o svém utrpení v táboře. Flossenbürg se stal evropským pamětním místem.
	Mgr. Alena Veselá
	PK NEJ
	Adopce na dálku – Bolívie
	Náš „adoptivní syn“ Ignacio ukončil školní docházku, ale rozhodli jsme se v projektu setrvat. Tentokrát jsme vybrali chlapce, který má za sebou teprve první třídu. Jmenuje se Luís Alajandro, narodil se v roce 2005.
	Projekt Diecézní charity Plzeň na naší škole prezentoval a o osobní zkušenosti z vizitací přímo v Bolívii se podělil jeho garant pro Latinskou Ameriku Lic. Pablo Chacón Gil, žijící dlouhá léta v našem městě.
	Týden hispánské kultury v Plzni
	V říjnu 2014 se konal již 5. ročník festivalu španělské a latinskoamerické kultury a naši žáci se ho pod vedením Mgr. Ježíka jako vždy zúčastnili.
	Centrem festivalu byl studentský happening, tentokrát v Pekle. „Reprezentace“ VOŠ a SPŠE Plzeň důstojně sekundovala výpravám několika plzeňských i mimoplzeňských gymnázií a všechny zaujala přednesem několika španělských písniček z oblasti rock-pop za doprovodu elektrické kytary.
	Student z Latinské Ameriky
	Dne 10. února 2015 potěšil naše španělštináře 17letý Alvaro, toho času student Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích. Naši žáci si mohli ověřit své schopnosti dorozumět se ve španělském jazyce, ale vedly se též zajímavé debaty o rozdílech mezi životem v Paraguayi a v Česku.
	Alvaro se zúčastnil i hodiny ekonomie, v níž se ovšem hovořilo anglicky.
	Oběd s velvyslancem Španělského království
	U příležitosti zahájení 5. ročníku festivalu středomořské kultury Mediterránea Pilsen pozval španělský velvyslanec pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáňez-Martín na neformální oběd vyučující španělštiny a organizátory plzeňských festivalů Mediterránea a Týdne hispánské kultury.
	Velmi příjemnou atmosféru patia španělské restaurace AmorVino na náměstí Maršála Radeckého ještě umocnila bezprostřednost a velice přátelské jednání pana velvyslance.
	Kromě dvou desítek učitelů španělského jazyka byl přítomen i ředitel španělského kulturního institutu Instituto Cervantes v Praze pan Ramiro Villapadierna.
	Mgr. Johann Vlastimil Ježík
	PK CIJ
	Evropský týden mládeže
	Evropský týden mládeže je již zavedená celoevropská akce, organizovaná Evropskou komisí, do které jsou zapojeny všechny země programu Erasmus+ s cílem upozornit mládež na možnosti zapojení se do programu. Tématem letošního ročníku je zapojení mládeže do pracovního politického a obecně do komunitního života a je zaměřeno na zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže se zaměřením na rozvoj podnikavosti a aktivního politického dialogu.
	Dne 5. května 2015 se na naší škole konala diskuse v rámci evropského týdne mládeže na téma zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí v česko-německém přihraníčí, které se zúčastnily 3. ročníky SPŠE Plzeň. Mezi pozvanými institucemi a osobnostmi kromě pedagogického zástupce kooperující školy A. Ženíškové byla paní Mgr. Lenka Kastnerová z úřadu práce, poradce EURES, která řeší praktické otázky ze strany uchazečů a příp. zaměstnavatelů a je v pravidelném kontaktu s kolegyněmi na úřadech práce z Weidenu, Chamu a Zwieselu. Paní Kastnerová sdělila konkrétní informace, rady, odkazy a odpovídala na dotazy studentů. Dalším hostem byla zástupkyně česko-německé obchodní komory, paní Ing. Karla Stánková, vedoucí regionální pobočky v Plzni. Paní Stánková představila statistiku nabídek a poptávek pracovních míst, zastoupení německých firem v českém příhraničí.
	Mezi pozvanými hosty byl také úspěšný zaměstnanec firmy F.EE v Neuburgu pan Ing. Pavel Petrman, který uvedl úskalí a podmínky, na které je nutné se připravit a s jakými počítat, aby se na německém trhu student uplatnil a stal se tam úspěšným a spokojeným zaměstnancem nebo podnikatelem.
	Paní Anna Ženíšková seznámila přítomné s akcemi a projekty v rámci spolupráce s družební školou FOS/BOS Cham, které se konají jíž od roku 1990 a poskytují možnost konverzace s rodilými mluvčími, umožňují poznat způsob života a pracovní podmínky v zahraničí, uplatnit jazykové a odborné znalosti studentů a pedagogů.
	Na závěr se konala soutěž a výherci obdrželi zasloužené ceny.
	Anna Ženíšková
	PK CIJ
	Květiny pro Plzeň
	Květiny pro Plzeň je kulturní a umělecká slavnost, která se konala na závěr Bavorských kulturních dní 26.04.2015 na náměstí Republiky a které se zúčastnily VOŠ a SPŠE Plzeň (v počtu 22 studentů) a naše partnerská škola FOS/BOS Cham Bavorsko.
	Obyvatelé Plzně byli prostřednictvím květin pozváni k návštěvě. Hosty čekal bohatý program s hudebními skupinami, umělci, divadelními scénkami a kulinářskými lahůdkami ze sousedních bavorských regionů.
	Sponzorem květinové akce byl Rotary Club Hornofalcký les za podpory rotariánů RC Plzeň. Studentky a studenti plzeňských a bavorských škol, které pojí vzájemné partnerství, byli na frekventovaných místech ve městě a předávali květinové pozdravy obyvatelům Plzně.
	Před samotnou akcí jsme sestavili smíšené česko-bavorské týmy studentů z partnerských škol. Týmy studentů rozdávaly na vybraných místech v Plzni květiny kolemjdoucím. Společně s květinou byla vždy předána i pozvánka k návštěvě slavnosti na náměstí. Odpoledne se sešly všechny týmy na náměstí Republiky a užily si pestrý program. „Aprílové“ počasí nám skvělou náladu a zábavu nezkazilo.
	Anna Ženíšková
	PK CIJ
	Mezinárodní pedagogická konference
	Ruský dům v Mariánských Lázních, Karlovarský kraj, Nevládní ekologický fond V. I. Vernadského a Ruské středisko vědy a kultury v Praze pozvali VOŠ a SPŠE Plzeň na konferenci na téma "Mimoškolní a celoživotní vzdělávání a jejich úloha při formovaní tvůrčí a odborně orientované osobnosti", která byla pořádána s podporou Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech a vedením Karlovarského kraje a Městského úřadu Mariánské Lázně.
	Konference se zúčastnili pedagogičtí pracovníci Ruské federace, Karlovarského kraje, Plzně a členové rady města Mariánských Lázní. Konala se dne 12. listopadu 2014. Paní Anna Ženíšková představila VOŠ a SPŠE Plzeň a projekty, které probíhají na naší škole. Na závěr konference se konalo plenární zasedání, shrnutí, výměna poznatků a zkušenosti pedagogů.
	Anna Ženíšková
	PK CIJ
	Předmětová komise matematiky a přírodovědných předmětů (MAT)
	V letošním školním roce došlo k jedné malé změně ve složení předmětové komise matematiky a přírodovědných předmětů. Mgr. Pavlína Dostálová Zechovská odešla na mateřskou dovolenou. Předmětová komise tak pracovala ve složení Mgr. Ivo Frank, Mgr. Petra Heřmanová, Mgr. Jana Ježíková, Mgr. Věra Kutheilová, Mgr. Ing. Jan Plzák, Mgr. Ilona Pozděnová, Mgr. Pavla Procházková, Mgr. Věra Radová, Mgr. Jana Šilhánková, Mgr. Jana Šimandlová, Mgr. Eva Šplíchalová a Mgr. Ivana Vargová.
	Všichni členové komise pokračovali v práci na projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“. V rámci projektu pokračovaly hodiny plné zajímavých fyzikálních, chemických a biologických experimentů, které si připravili vyučující a žáci naší školy pro žáky spolupracujících základních škol. V souvislosti s projektem jsme také pro žáky ze ZŠ připravili dva projektové dny, první v lednu a druhý v červnu. Během každého z projektových dnů bylo pro skupinky žáků ZŠ připraveno 6 stanovišť s různými činnostmi jako například: optické klamy a hlavolamy, skládání věží, generátor zvuku a měření intenzity zvuku, měření pH a skládání chemických modelů, fyzikální pokusy, práce s GPS. Na těchto stanovištích se jednotlivé skupinky během celého dopoledne střídaly a děti si všechno prakticky vyzkoušeli. Během těchto akcí a samozřejmě také při každodenní výuce našich žáků jsme velmi ocenili loni nově vybudovanou odbornou učebnu fyziky a také spoustu nových pomůcek. Pro žáky naší školy byly v rámci projektu opět zorganizovány kroužky matematiky.
	V rámci projektu s názvem „Praktická elektrotechnika“ byly zakoupeny nové pomůcky do přírodovědné laboratoře, které jsou určené pro výuku biologie. Jedná se o nové mikroskopy, vizualizéry, mikroskopickou kameru. Kromě toho byl zakoupen také přístroj biofeedback, který umožňuje snímat aktivitu mozku a usměrnit ji žádoucím směrem. Tento přístroj umožňuje nácvik soustředění a pomáhá odbourávat stres.
	Jako již tradičně byla žákům nabídnuta účast v různých oborových soutěžích. Proběhla školní kola fyzikální a chemické olympiády. Bohužel se letos studentům nepodařilo úlohy školních kol zvládnout v takové kvalitě, aby mohli být vysláni do kol krajských. Třicet tři studentů se zapojilo do soutěže logická olympiáda. Z nominačního kola postoupili do krajského semifinále 4 žáci naší školy, z nichž se nejlépe umístil žák třídy 3.H Richard Weiss na 9. místě. Třicet osm studentů se zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan a dalších padesát dva do soutěže Matematický klokan. Osm žáků se zúčastnilo Celostátní matematické soutěže SOŠ, ISŠ a SOU. Dvě dvoučlenná družstva pak soutěžila v nové soutěži organizované SPŠD v Plzni s názvem Matematika je hra a každé družstvo obsadilo ve své kategorii druhé místo.
	Klasická školní výuka byla žákům zpestřena a doplněna mnohými exkurzemi. Již v září se žáci 3. a 4. ročníku oboru TL podívali do Národního technického muzea a na AV ČR navštívili výstavu k výročí založení Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN. Dvě třídy oboru IT navštívily automobilku v Mladé Boleslavi, prohlédli si závod, seznámili se s programováním výrobních linek, prohlédli si práci robotů. Třídy 1. a 2. ročníku oboru TL se na Neviditelné výstavě v Praze seznámili s tím, jakým způsobem vnímají okolní svět nevidomí a dále absolvovali spolu se studenty zaměření IT Ekonomika v cestovním ruchu přednášku Planeta Země – Indonésie. Pro studenty 2. ročníku oborů Elektrotechnika, Informační technologie a studenti 3.L a 3.K byly v rámci výuky fyziky uspořádány exkurze do 3D Planetária a Techmánie v Plzni nebo do Planetária a na výstavu Gateway to space v Praze. Žáci prvního ročníku oboru Technické lyceum se v rámci výuky biologie podívali na pracoviště letecké záchranné služby v Líních a uskutečnili ekologickou vycházku. Druhý ročník oboru TL navštívil tepelnou a vodní elektrárnu. No a v neposlední řadě je potřeba zmínit exkurzi pěti tříd do unikátní science centra iQLANDIA v Liberci, která proběhla v souvislosti s projektem „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“.
	Mgr. Ivana Vargová
	vedoucí PK MAT
	Fyzikální exkurze
	Mgr. Petra Heřmanová
	PK MAT
	
	Předmětová komise tělesné výchovy (TEV)
	Naše předmětová komise pracuje ve složení Jan Petřík, Sylva Bažantová, Mgr. Karel Vlna, Mgr. Pavel Anderle, Mgr. Miroslav Špeta. Bohužel ke konci školního roku opustil dočasně naši komisi a zároveň školu stálý a velmi důležitý člen katedry Mgr. Karel Vlna, který nastoupil z rodinných důvodů dočasně na rodičovskou dovolenou.
	Do výuky zařazujeme moderní formy vzdělávání vedoucí k získávání všech benefitů pohybové aktivnosti žáků. Využíváme dvě tělocvičny, venkovní hřiště, plavecký bazén, veřejná plzeňská sportoviště či parky. Bohužel stále nás trápí neutěšený stav venkovního sportoviště.
	Během školního roku jsme uspořádali celkem 4 sportovní kurzy. Zimní kurz lyžování a snowboardingu v rakouských alpách, letní kurz vodní turistiky na řece Vltavě, cykloturistický kurz v okolí Blatenska a kurz turistický na Šumavě. V personálním zajištění kurzů nám pomáhají i někteří neaprobovaní kolegové.
	Naši žáci se zúčastnili celkem 17 středoškolských sportovních soutěží na školní, okresní, krajské a republikové úrovni. Republikové finále absolvovalo družstvo fotbalistů. Naše škola díky Janu Petříkovi a Mgr. Miroslavu Špetovi uspořádala turnaje plzeňských SŠ ve fotbalu a basketbalu.
	Komise se díky Janu Petříkovi zapojuje i do grantových programů.
	Mgr. Pavel Anderle
	PK TEV
	Předmětová komise ekonomiky (EKO)
	Naše komise výuky ekonomických předmětů pracovala od září 2013 v počtu 10 stálých členů a 3 externí spolupracovníci z firem, spolupracujících s naší školou, kteří oživili výuku uodborných marketingových předmětů na VOŠ.
	V tomto školním roce jsme kromě klasické výuky zapojili do celé řady ekonomických aktivit a soutěží. v rámci Thing Big School jsme se v Praze se studenty Informatiky v ekonomice a v cestovním ruchu zúčastnili programu, kde za pomoci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., si mohli naši studenti nanečisto vyzkoušet tvorbu podnikatelského plánu a spolupráci v týmu s neznámými lidmi.
	Pět studentů ze třídy 4.K se zúčastnilo fiktivního soutěžního přijímacího pohovoru (Fiktivní výběrové řízení) na SPŠD, kde obsadili u pozice dispečer dopravy 1. místo, u pozice specialista logistiky 2. místo a u pozice všeobecná účetní 2. a 4. místo.
	Studentská společnost K-Badges při 3.K se v rámci programů Junior Achievement zúčastnila 3. 6. 2014 v Praze národního kola republikové soutěže o nejlepší studentskou společnost, ve které se utkalo 13 nejlepších společností ze 130 vzniklých v ČR v letošním školním roce. Studenti obhajovali svoji činnost , marketing firmy, finanční hospodaření, komunikovali v angličtině a i když v tomto finále na první tři vyhlašovaná místa nedosáhli, zaslouží si za svou práci pochvalu a uznání. Výtěžek z činnosti této studentské společnosti, kterou vedla vyučující Ing. Pavla Bystřická, bude věnován na adopci na dálku (1500 Kč) a na kojenecký ústav (5000 Kč).
	Naši studenti VOŠ z druhého ročníku oboru Marketing obsadili v celostátním finále ekonomické simulační hry TITAN 7. místo. V tomto finále jsme měli i další dva týmy ze SPŠE. Dokumentuje to i samostatný příspěvek.
	V soutěži Elektronický datel, které jsme se letos v městské i krajské variantě také zúčastnili, jsme dosáhli velmi pěkná umístění – nejlepšího výkonu dosáhl Petr Pech ze třídy 1.G. O této a dalších soutěžích v rámci profesionálního psaní na klávesnici je opět podrobněji podrobněji v samostatném článku.
	Učitelé PK EKO se zúčastnili i řady marketingových, účetních a daňových seminářů a školení a celostátního semináře o absolventských pracích na VOŠ (Co, jak a proč), seminářů k osobnímu rozvoji a veletrhu REKLAMA A POLYGRAF. O naší účasti v projektu BANKOVNÍ GRAMOTNOST „S bankou před tabulí i v životě“, kde nejen naši školu, ale i učitele všech středních škol, zastupoval v panelové diskusi Ing. Milan Holub, je opět samostatný příspěvek. Kvalitní ekonomické informace jsou dnes nutnou podmínkou osobní i firemní prosperity, a proto kromě vzdělávacích seminářů podporujeme i SOČ a snažíme se se studenty vytvářet kvalitní ročníkové, praktické maturitní a ve spolupráci s řadou podnikatelských firem i závěrečné absolventské práce na VOŠ.
	Ing. Petr Toufar
	vedoucí PK EKO
	Studentská společnost
	Jako každý rok v rámci výuky ekonomiky založili studenti pod záštitou Junior Achievement Czech skutečnou studentskou společnost, která nesla název Káčko.
	V rámci její činnosti se zapojili do regionálního kola soutěže „Navrhni projekt“, ve kterém si vyzkoušeli roli žadatele o finanční prostředky z evropských fondů. Vypracovali rozsáhlý projekt na rekonstrukci bazénu Sportovního klubu Radbuza Plzeň, o. s. v Kozinově ulici v Plzni, se kterým se umístili na 3. místě v Plzeňském kraji. Od Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi jako odměnu hodnotné knihy.
	Dále se zapojili do soutěže v počítačové ekonomicko - manažerské simulaci trhu TITAN, která probíhá v anglickém jazyce. Do národního finále postoupil jeden tým ve složení Zbyněk Hlous, Dominika Soprová. V sídle Hewlett Packard v Praze, která je dlouhodobým partnerem Junior Achievement Czech, se umístili na krásném 2. místě a získali tablety HP.
	V rámci podnikatelské činnosti vyráběli a prodávali adventní věnce, jmelí a další vánoční výzdobu. Výtěžek z této činnosti půjde na na psí útulek v Plzni.
	V neposlední řadě se studenti aktivně podíleli na zajištění hladkého chodu akce Otevíráme dveře vzděláním.
	Ing. Pavla Bystřická
	PK EKO
	Psaní na klávesnici
	Studenti oboru Informační technologie se učí profesionálnímu psaní na klávesnici prostřednictvím programu ZAV, který je dlouhodobě považován za nejkvalitnější výukový program nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. Během celého školního roku probíhá soutěž Elektronický datel a v červnu je vyhodnocena soutěž jednotlivců a soutěž tříd. Tři nejlepší jednotlivci v každé třídě dostávají odměnu. V soutěži tříd je cenou dort ve tvaru počítačové klávesnice.
	Letošního ročníku soutěže se zúčastnily třídy 1.I, 1.G, 1.K a 1.H. Po celý rok se na špici držela 1.G, těsně za ní dotahovala 1.K a o další místa se střídaly 1.I a 1.H. Nejzajímavější částí vyhodnocení byla opět tradiční volba „nerváka třídy“, který obdržel jako odměnu balíček bylinkového čaje „Nervová směs“.
	I v tomto školním roce jsme se zúčastnili městské a krajské soutěže v psaní na klávesnici. Nejlepšího výkonu dosáhl Michael Kufner z 1.G, který se skvělým výkonem probojoval do krajského kola a i v něm se velmi dobře umístil. Soutěžního klání se zúčastnili i studenti Lukáš Berka a Emil Samko a svými výkony rozhodně škole neudělali ostudu.
	Letošní Elektronický datel skončil vítězstvím třídy 1.G, absolutním vítězem v kategorii jednotlivců se stala Denisa Měsíčková z 1.K.
	
	1.H: 1. místo Wébr Daniel, 2. místo Jakubčík Matěj, 3. místo Ryba Marek
	1.I: 1. místo Špác Michal, 2. místo Baier Jakub, 3. místo Jílková Tereza
	1.K: 1. místo Měsíčková Denisa, 2. místo Kokošková Ilona, 3. místo Grusová Kateřina
	1.G: 1. místo Mašek Dominik, Vácha Tomáš, 2. místo Mráz Aleš, 3. místo Berka Lukáš
	Marie Kuntová
	PK EKO
	Spolupráce VOŠ s firmami
	Také ve školním roce 2014/2015 pokračovala spolupráce mezi VOŠ a firmami, a to nejen v rámci zajištění dlouhodobých odborných praxí, ale také při řešení reálných marketingových úkolů.
	Zajímavá spolupráce se uskutečnila se společností After Dark, která provozuje službu Plzeňské želvy. Studenti a studentky navrhovali reklamní kampaň na rok 2015 s rozpočtem 250 000 Kč. V závěrečném výběrovém řízení o nejlepší návrh soutěžilo 7 týmů. Všechny návrhy se vyznačovaly vysokou kreativitou a profesionálním grafickým zpracováním. Vítězný tým si odnesl hodnotné ceny.
	Na besedu se studenty přijela z Prahy přední česká odbornice na sociální sítě Eliška Vyhnánková, velká propagátorka sítě Twitter a LinkedIn, a její zkušenosti s marketingem na internetu se těšily velké pozornosti posluchačů z řad studentů oboru marketing.
	Již druhý rok spolupracuje obor Marketing s marketingovým oddělením pivovaru Bernard. Rodinný pivovar je znám svojí originální reklamní kampaní pod názvem „Svět se zbláznil, držte se…“. Studenti a studentky v zaměření marketingová komunikace navrhovali pokračování kampaně návrhy, ve kterých upozorňovali na aktuální společenská témata. Vítězný návrh studentky Anety Povondrové byl oceněn pozváním na prohlídku pivovaru v Humpolci a byl se svolením autorky publikován na webu pivovaru:
	Ing. Milan Holub
	PK EKO
	Předmětová komise výpočetní techniky – software (VTS)
	Školní rok 2014/2015 byl pro naši komisi ve znamení a zapracování změn z předešlých let do běžných vyučovaných hodin. Zároveň probíhala příprava řady změn, které budou zařazeny do výuky v následujících letech.
	Jednalo se především o přípravu ŠVP pro nově nabízené zaměření oboru IT - podnikání v IT. Naše komise dostala na starost přípravu obsahu výuky dvou předmětů tohoto zaměření – Informační a komunikační technologie v podnikání a Vývoj aplikací. Myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a budeme našim budoucím studentům nabízet kvalitní a atraktivní výuku.
	Další významná změna pro příští rok, kterou připravila komise VYS, se týká oboru IT, zaměření Správa počítačových sítí a webdesign. Nově budou mít v prvním ročníku předmět algoritmizace. Přidáním tohoto předmětu chceme podpořit výuku programování v dalších ročnících. Doufáme, že zavedení tohoto předmětu do výuky pomůže studentům lépe si osvojit principy důležité pro samotnou výuku programování.
	Jako každoročně i v roce 2014/2015 se naši studenti zúčastnili několika soutěží v oblasti IT a ve všech byli velmi úspěšní. Okresní kolo soutěže v programování ovládli v obou kategoriích – programování v klasických programovacích jazycích i programování pro web. Dále jsme se v hojném počtu zúčastnili soutěže Junior Internet, kam studenti dodali poměrně zajímavé a kvalitní webové prezentace. Tři studenti třídy 2.I (Jakub Král, Daniel Stuš, Ondřej Bušek) se pak stali vítězi krajské eliminace.
	Po úspěchu v loňském roce jsme i letos pro studenty SPŠE zorganizovali jeden zajímavý workshop na téma Programování mobilních aplikací. Workshop vedl zkušený vyučující ze ZČU. Ačkoli byla přednáška dobrovolná, nebyl problém naplnit plnou kapacitu učebny. Studenti měli možnost seznámit se prakticky s oblastí IT, která se na naší škole zatím nevyučuje. Rádi bychom na tyto akce navázali i v příštím školním roce.
	V letošním roce jsem zaznamenal poměrně malou účast vyučujících v komisi VYS na školeních. V příštím bych byl rád, kdyby se každý člen komise zúčastnil alespoň jednoho zajímavého školení v oblasti IT.
	Mgr. Pavel Anderle
	vedoucí PK VTS
	Předmětová komise výpočetní techniky – hardware (VTH)
	Ve školním roce 2014/2015 komise VTH zůstala stejném ve složení jako loňský školní rok. Celkem měla 8 členů, 7 jich bylo kmenovými zaměstnanci VOŠ a SPŠE Plzeň, jeden ze ZČU v Plzni.
	V tomto školním roce jsme provedli radikální úpravu ŠVP pro obor Informační technologie – Správa počítačových sítí a tvorba webových aplikací, podle kterého budeme učit v následujících letech. Byla navýšena hodinová dotace předmětu Technické vybavení a zejména Počítačové sítě. Nově byl samostatně zařazen předmět Operační systémy.
	Dále se komise podílela na vytvoření nového zaměření: Podnikání v IT, který budeme nabízet od školního roku 2015/2016.
	Mgr. Luboš Pacanda
	vedoucí PK VTH
	Cisco Networking Academy Program
	VOŠ a SPŠE Plzeň působí jako Síťová akademie Cisco (CNA) v rámci celosvětového e‑learnigového studijního programu Síťové akademie Cisco - Cisco Networking Academy Program (NetAcad, dříve CNAP) již od konce roku 2001. Kurzy pro interní studenty školy se začaly po vybavení akademie a po certifikaci lektorů postupně pořádat od konce roku 2003 formou zájmových kroužků. Od roku 2009 jsme nabízeli kurz CCNA Exploration již plně integrovaný do řádné výuky v rámci ŠVP předmětu Počítačové systémy a sítě (PST) v oboru IT – zaměření Počítačové sítě a webdesign a volitelného profilového předmětu Počítačové sítě (POS) v Technickém lyceu.
	Ve školním roce 2014/15 naše akademie plně přešla na nový čtyřsemestrový kurz CCNA Routing and Switching (v5.0). Tento kurz je určen zejména pro budoucí správce počítačových sítí, kteří chtějí ve studiu oboru počítačových sítí dále pokračovat na vysoké škole, ale i pro ty, kdo chtějí okamžitě použit své vědomosti v praxi. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo kurzy CCNA Routing and Switching v prvním až druhém semestru celkem 157 studentů střední školy. Kurzy jsou nabízeny i v rámci výuky na VOŠ v oboru Informační technologie, kde je ve stejném školním roce navštěvovalo devět studentů. Studenti se mohou zúčastnit i zájmového kroužku počítačových sítí s dalšími semestry tohoto programu. v současné době máme pro výuku kurzů CCNA pět certifikovaných lektorů (Mgr. Bidlák, Mgr. Lindauer, Mgr. Nový, Ing. Páv a Mgr. Syřínek).
	Absolventi našich kurzů pravidelně úspěšně porovnávají své znalosti a schopnosti s ostatními účastníky tohoto celosvětového programu, například účastí na národních kolech soutěže Networking Academy Games v kategorii družstev středních škol (HS3).
	Na podporu kvality výuky a motivace studentů síťové akademie NetAcad získala naše škola na základě svého zpracovaného návrhu projektu a výběrového řízení prostřednictvím Plzeňského kraje finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU (Evropského sociálního fondu, ESF) a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Naše škola tak byla od dubna 2009 do září 2011 řešitelem grantového projektu „Výuka počítačových sítí v CNAP“ (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004). v rámci tohoto projektu byl vytvořen český kurikulární materiál pro výuku NetAcad pro první a druhý semestr kurzu CCNA Exploration. Mají k němu přístup nejen naši studenti, ale - v rámci mezinárodního portálu pro instruktory NetAcad - i instruktoři v ČR a ve SR, jejich prostřednictvím pak jejich studenti a je nyní hojně využíván i mimo naši školu a to i včetně univerzit. Tento projekt byl úspěšně dokončen a do září 2016 běží pětileté období jeho udržitelnosti.
	Ing. Miroslav Páv, CCNA CCAI
	učitel PST, POS a administrátor CNA
	Předmětová komise elektrotechniky (ELT)
	Ve školním roce 2014/2015 jsme pokračovali opět v modernizaci vybavení školy a aktualizaci školních vzdělávacích programů.
	V rámci sebevzdělávání učitelů odborných předmětů se naši učitelé zúčastnili školení v oblasti frekvenčních měničů, mikroprocesorové techniky a praktického využití elektromagnetických polí.
	Tři žáci z tříd silnoproudého zaměření se zúčastnili třídenní akce Energetická maturita na elektrárně Tušimice a dva žáci akce Energetická maturita na elektrárně Dukovany.
	Pod vedením učitele Karla Englera pokračuje práce elektrotechnického kroužku na vývoji a konstrukci elektromobilů.
	Z grantového programu se nám podařilo doplnit praktickou výuku elektrotechniky jedinečnou sestavou pracovišť RC mikroLAB, kde je možné formou stavebnice demonstrovat základní i složitější elektrotechnické zákonitosti a funkce elektronických i digitálních obvodů.
	Vše je možné provádět bez jakéhokoliv přídavného vybavení resp. fyzického spojování součástek pájením, výměna jednotlivých komponentů stavebnice je rychlá a spolehlivost funkce sestavených obvodů na vysoké úrovni.
	Výsledky z testování obvodů lze zpracovávat pomocí připojených notebooků a zobrazovat pomocí dataprojektoru.
	Studenti si tímto způsobem jednoduše sestaví zadaný nebo samostatně zvolený obvod a úspěšně provedou jeho odzkoušení popř. nastavení správné funkce. Počet pracovišť umožňuje samostatnou práci studentů a individuální přístup učitele ke každému z nich.
	V letošním roce jsme vynaložili finanční prostředky na pořízení nové technologie pro výrobu desek plošných spojů fotocestou, která za cenu mnohem jednoduššího postupu umožňuje studentům vyrobit plošný spoj mnohem vyšší kvality. „Koupání“ ručně malovaných desek je minulostí ...
	Pomocí počítačového programu Eagle navrhne student předlohu tištěného spoje a jejím přenesením na fotocitlivou desku v osvitové jednotce a následným vyvoláním speciálním druhem vývojky vytvoří precizní základ tištěného spoje.
	Dokončení celé desky se provede v leptací jednotce s bublinkovou lázní, ve které je možná snadná kontrola leptání a současně je zde minimální riziko kontaktu obsluhy s leptacím roztokem.
	Instalací této technologie jsme dosáhli maximálního přiblížení školního způsobu praktické výroby desek plošných spojů k jejich reálné výrobě ve specializovaných firmách.
	V závěru školního roku jsme byli úspěšní v získání pomůcek z dalšího grantového programu. Konkrétně se jednalo o jednu pevnou a dvě mobilní učebny s celkem 30 kusy notebooků s výukovým softwarem Multisim, Eagle a ProfiCAD a s možností 3D tisku. Dále o stavebnici dvou kusů elektrických kol, z nichž jedna bude fungovat jako předváděcí model a druhá bude vestavěna do funkčního elektrokola, zřejmě v rámci SOČ v oboru Elektrotechnika. Poslední a velice aktuální částí tohoto grantu bylo získání učebny na bázi programovatelných automatů SIEMENS Simatic, kterou budeme využívat pro výuku v oblasti průmyslové automatizace.
	Ing. Karel Hajžman
	vedoucí PK ELT
	Karel Engler
	PK ELT
	Ručičky kraje
	Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se po roce konala na nádvoří Krajského úřadu v Plzni úspěšná akce projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji – Ručičky kraje. Naše škola se prezentovala dvěma stánky.
	U jednoho si návštěvníci mohli prohlédnout koloběžku na elektropohon a elektromobil, který postavili naši studenti v rámci KA5. Dále si tady mohli zájemci zapojit jednoduchý obvod.
	Druhý stánek pak patřil výrobě jednoduchých šperků pomocí pájení. Vlastnoručně zhotovený šperk si pak mohly děti odnést domů. Tuto činnost znají dobře žáci našich zapojených ZŠ z KA11.
	U stánků se střídali naši studenti a pomáhali žákům základních škol s oběma činnostmi. O oba naše stánky byl obrovský zájem, jak je vidět z přiložených fotografií.
	Exkurze na JE Temelín
	Elektrárna Temelín je jednou ze dvou jaderných elektráren provozovaných skupinou ČEZ. Během exkurze jsme nejprve absolvovali úvodní přednášku a prezentaci o štěpení atomu a využití v jaderném procesu, popis elektrárny a seznámení s provozem v moderním informačním centru elektrárny. Dále byli studenti seznámeni s výkonem elektrárny a se zacházením s jaderným odpadem.
	Po ukončení prezentace následovala vlastní prohlídka celého provozu elektrárny. Studenti byli rozděleni do dvou skupin a postupně prošli všemi přístupnými částmi elektrárny. Při prohlídce byl kladen důraz na prohlídku budoucího místa výstavby rozšíření bloků elektrárny.
	Exkurze byla studenty velmi pozitivně hodnocena. Získali informace nejen o provozu elektrárny, ale měli možnost se seznámit i s problémy výstavby energetického bloku.
	Ing. Pavel Václavík
	PK ELT
	Vodní elektrárna Lipno
	Dne 18. 6. 2015 se zúčastnili studenti třídy 2.E a 1.D – VOŠ a SPŠE Plzeň exkurze na vodní elektrárnu Lipno. Studenti měli možnost seznámit se v informačním centru jak s historií výstavby elektrárny, tak i se současným stavem, kdy elektrárna je vybavena moderní řídící technikou. Obsluhu elektrárny provádí pouze 1 osoba a vše je dálkově řízeno z centra ve Štěchovicích. Dále jim byl umožněn vstup i do provozu v podzemí.
	Studenti viděli elektrárnu vybavenou současnou moderní technikou a získali podkladové materiály pro výuku v odborných předmětech.
	Ing. Jana Černá
	PK ELT
	
	Předmětová komise strojírenství (STR)
	Komise strojírenství (STR) ve školním roce 2014/2015 vyučovala odborné strojírenské předměty, grafické systémy a technickou fyziku. Výuku na VOŠ zajišťujeme rovněž vlastními vyučujícími. Komisi STR na SPŠE i VOŠ tvoří stabilní kolektiv pracovníků.
	V oblasti strojírenství a praxe klademe větší důraz na předávání teoretických znalostí z technického kreslení, deskriptivní geometrie, mechanických výpočtů, materiálů a designu výrobků, jejich zpracování a následnému obrábění. Cílem je využití získaných znalostí studentů při výuce základů programování CNC strojů a systémů CAD i v další praxi po ukončení studia.
	Důležitým úkolem v oblasti výuky počítačové grafiky je zavedení aktuálních verzí systémů AutoCADu a SolidEdge do výuky a zvyšování kvalifikace vyučujících formou účasti na odborných kurzech a sebevzděláváním. Díky dlouhodobé spolupráci s firmou Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. a firmou Sektor Indrustry používáme program Solid Edge. K výuce AutoCADu používáme verzi 2011. Pro instalaci nejnovějších výukových verzí grafických programů jsme připravili projekt k vybavení učeben pro výuku grafiky v grantu „Moderní trendy pomocníkem napříč výukou“. Připravený projekt je již schválen a bude realizován v nejbližší době.
	Hlavním úkolem komise STR byla realizace výuky podle ŠVP. Dále vytváříme podmínky pro využívání nových verzí grafických programů v následném období a získávání potřebné kvalifikace. Přínosem pro zkvalitnění výuky je využívání stabilních a mobilních dataprojektorů a notebooků.
	Za úspěch komise považujeme úspěšné obhajoby ročníkových prací v rámci dlouhodobých a krátkodobých praktických maturitních zkoušek. Pochvalu si zaslouží zejména vyučující CAD systémů, kteří se na přípravěa hodnocení ročníkových prací podílejí.
	Pro pořízení zařízení k výuce programování CNC obráběcí techniky jsme v uplynulém období zpracovali několik návrhů na granty. Realizován byl projekt Praktická elektronika – CNC dílna“ podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Do provozu jsme uvedli šest počítačových pracovišť pro výuku základů programování CNC strojů včetně CNC soustruhu Masturn 550i z Kovosvitu Sezimovo Ústí. Stroj nám umožňuje výrobu naprogramovaných součástí.
	K rozvoji kvality vzdělávacího procesu jsme vedle vlastního vzdělávání vyučujících zpracovali, ověřili a dále využíváme při výuce i kompletní digitální učební materiály pro výuku předmětu praxe. Strojní dílnu jsme vybavili promítacím plátnem a držákem dataprojektoru k využívání připravených materiálů.
	I přes výše uvedené cíle se nám dosud nepodařilo vytvořit potřebné podmínky pro výuku předmětu praxe v prvních ročnících v souvislosti se zvýšením počtu žáků ve studijních skupinách. Pro následné období předpokládáme přesun dílny ručního obrábění do vhodnějších prostor a dovybavení potřebnými pomůckami.
	Zvyšování kvalifikace, stabilita pracovního kolektivu i odborný růst je jedním z hlavních cílů komise strojírenství pro úspěšné zvládnutí úkolů příštího školního roku.
	
	Ing. Lubomír Nový
	vedoucí PK STR
	10. Přehled o hospodaření k 31.12.2014 ( v Kč )
	Přehled o hospodaření k 31.12.2014 ( v Kč )
	a) příjmy
	1. celkové příjmy a z toho:
	101047550,21
	2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo
	jiných zákonných zástupců
	10 837 585,--
	3. příjmy z hospodářské činnosti
	2 036 588,13
	4. dotace, granty a ostatní příjmy
	88 173 377,08
	b) výdaje
	1. investiční výdaje celkem
	4 603 195,81
	2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:
	101 013 810,66
	náklady na platy pracovníků školy
	48 788 849,--
	ostatní osobní náklady a granty
	4 810 934,--
	zákonné odvody ZP, SP a FKSP
	18 120 093,63
	výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky
	2 379 617,27
	stipendia
	0
	ostatní provozní náklady
	26914316,76
	Kopie účetních výkazů k 31.12.2014 u příspěvkových organizací zřízených krajem (výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce).
	Slovo závěrem
	Jsme škola s tradicí a úspěchy, patříme mezi největší střední školy Plzeňského kraje. Za více než 60 let našeho fungování máme téměř 13 tisíc absolventů, musím upozornit na některé z nich:
	- Ing. Lucie Neužilová – pracuje pro nadnárodní společnost ABB jako webmaster,
	- Microsoft prezentuje David Svoboda (loňský absolvent), a naši žáci zapojení ve studentském centru, např. Lukáš Caldr - 4.I,
	- Ing. Václav Turek – založil společnost Eletur, která se zabývá zabezpečením budov
	- ČEZ, Plzeňská energetika, Škoda Doosan, Škoda Transportation, Brush - zaměstnávají desítky našich absolventů,
	- FEL, FAV – také,
	- a naše škola také zaměstnává naše absolventy.
	Naše škola pořádá akci Otevíráme dveře vzděláním, jejímž hlavním cílem je spojit teorii s praxí. Jedná se o veletrh klíčových společností regionu v oblasti IT a elektrotechniky, řadu z nich na tomto veletrhu prezentují naši absolventi. Akce ukazuje současným žákům, zájemcům o studium a jejich rodičům, kde mohou najít uplatnění.
	Datum zpracování zprávy: 1. října 2015
	Datum projednání a schválení v Radě školy VOŠ a SPŠE Plzeň: 12.10.2015




