Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Zpráva o činnosti organizace za rok 2011
Zpracovávání je uloženo § 59 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

A)

Charakteristika organizace:

Název organizace:
Adresa:
telefon:
fax:
e-mail:
IZO:
REDIZO:
IČO:

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy 3
376 313 262
376 310 000
sekretariat@spskt.cz
000077143
600009335
61750883

Právní forma:
Zřizovatel:
Zřizovací listina:

příspěvková organizace
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
vydaná Plzeňským krajem, čj. H/755/01
1. dodatek: č.j. H/10/03
2. dodatek: č.j. H/186/03
3. dodatek: č.j. H/89/04
4. dodatek: č.j. ŠMS/239/06
5. dodatek: č.j. ŠMS/50/08
6. dodatek: č.j. ŠMS/4016/08
7. dodatek: č.j. ŠMS/7770/09
8. dodatek: č.j. ŠMS/3012/10
9. dodatek: č.j. ŠMS/2285

Součásti školy
Název součásti
Střední škola

IZO součásti
000077143

dne 30.11.2001;
ze dne 13.1.2003;
ze dne 15.7.2003;
ze dne 5.5.2004;
z 9. ledna 2006;
z 3. ledna 2008;
z 11. června 2008;
z 29. září 2009;
z 24. března 2010;
z 8. března 2011.

Kapacita
379

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. nálepky 362,
Nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy 3

Vzdělávací program ( programy) školy ( přesný název, číslo jednací )
Název vzdělávacího programu (oboru)
č.j. učebních dokumentů
Strojírenství
23-41-M/001
37 747/97-23
Automatizační technika
26-44-M/001
29 162/99-23
Management strojírenství
64-42-M/009
24 780/99-23
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Datum platnosti: od 1.9.2009-ŠVP
Strojírenství
23-41-M/01
-„Elektrotechnika
26-41-M/01
-„-
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Přehled všech platných studijních, učebních oborů
Název oboru

číslo oboru

Strojírenství
Automatizační technika
Management strojírenství
Ekonomika a podnikání
Strojírenství
Elektrotechnika

B)

Kapacita
poslední
schválená
k 1. 9. 2010
120
120
120
120
120
120

23-41-M/001
26-44-M/001
64-42-M/009
63-41-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01

Vyučován ve školním roce
2010/11

2011/12

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Doplňková činnost školy a školského zařízení

(výčet doplňkové činnosti školy a školského zařízení dle zřizovací listiny s uvedením, zda byla v roce
2011 realizovaná – odpovězte ANO - NE)
Název doplňkové činnosti
Realizovaná v roce 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
ANO
až 3 živnostenského zákona
- Mimoškolní výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
- Realitní činnost, správa a údržba
nemovitostí
- Provozování tělovýchovných a
sportovních zařízení a organizování
sportovní činnosti
Zámečnictví, nástrojařství
NE
Obráběčství
NE

C)

Údaje o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011
( fyzický stav/ přepočtený stav )
38 / 33,548

D)

Z toho počet pedagogických pracovníků
(fyzický stav/přepočtený stav)
28 / 25,954

Údaje o počtech žáků
Údaj k 31. 8. 2011

Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů,
ubytovaných, stravovaných
Počet tříd, skupin, výchovných skupin,
zájmových útvarů, stupňů

E)

216 / 294 (vč.4.roč.)

Údaj podle statistických výkazů
pro škol. r. 2011/2012
264

9 / 12 (vč.4.roč.)
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Prospěch žáků ve školním roce 2010/2011 (v %)

k 30. 6. 2011
Součást
SPŠ Klatovy (stř. škola)

Prospěl
s vyznamenáním
3,06

Prospěl
78,91

Neprospěl
18,03

Neklasifikován
0

Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti školy
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k 31. 8. 2011
Součást

Prospěl
s vyznamenáním
3,06

SPŠ Klatovy (stř. škola)

F)

Prospěl

Neprospěl

84,35

12,59

Neklasifikován
0

Chování žáků (počet) a docházka žáků (%)

Součást

Snížený stupeň z chování
2. stupeň
3. stupeň
1.pol/2.pol
1.pol/2.pol
4/3
0/4

SPŠ Klatovy (stř. škola)

Neomluvené hodiny

3,15

Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti školy

G)

Počet absolventů školy ve školním roce 2010/2011 : období jaro / podzim 2011

Součást
SPŠ Klatovy (stř. škola)

H)

Počet absolventů
47 / 62

Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce
v Klatovech k 31. 12. 2011

Číslo a název oboru
Strojírenství
Automatizační technika
Management strojírenství

I)

23-41-M/001
26-44-M/001
64-42-M/009

Počet registrovaných nezaměstnaných absolventů
1
3
1

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2011/2012

Číslo a název oboru
Strojírenství
Elektrotechnika
Ekonomika a podnikání

J)

23-41-M/01
26-41-M/01
63-41-M/01

Počet uchazečů
Přijatých (odevzdali zápis. lístek)
16
25
9

Kurzy k doplnění vzdělání

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání
0

K)

Přihlášených
27
47
52

Počet absolventů ve školním roce 2010/2011
0

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2011

Kontrola:
Termín kontroly:
Předmět kontroly:

Výsledek:

České školní inspekce – viz Protokol čj. ČŠIP-793/11-P
08. – 11. listopadu 2011
Veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu
poskytnutých školám zřizovaných obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí podle
§ 160 odst. 1 písm. D) a § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném.
Nebylo zjištěno porušení právního předpisu.
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L)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů za rok 2011 (zpracovaná v souladu s § 18 citovaného zákona)

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) počet rozsudků soudu, kterými došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace
d) výčet poskytnutých výhradních licencí
e) počet stížností podaných na postup při vyřizování žádosti o informace (dle § 16a citovaného zákona)
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

M)

0
0
0
0
0
0

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena

V roce 2011 splnila organizace úkoly, pro které byla zřízena. V oblasti údržby bylo investováno do
odstranění havarijního stavu podkrovní učebny a vodovodních stoupaček. Značné zaostávání se projevilo
v oblasti vybavení učebními pomůckami z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Za 2. pololetí školního roku 2010/11 (02/2010 – 08/2011) bylo hodnocení uvedeno podrobněji ve Výroční
zprávě školy za rok 2010/11, za 1. pololetí školního roku 2011/12 (09/2011 – 12/2011) bude uvedeno ve
Výroční zprávě školy za školní rok 2011/12.
Za připomenutí stojí:
• Tři pedagogové naší školy působí jako konzultanti v projektu IMPULZ BAVARIA BOHEMIA –
MECHATRONIKA DO ŠKOL. V naší škole je vybudováno školicí středisko pro tento projekt. Projekt
je financován z evropských fondů – cíl 3.
• Projekt UNIV2 kraje.

Klatovy 11.4.2012

Ing. Jiří Dio v. r.
ředitel školy
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