Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014
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:
Web:

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
www.spskt.cz

IZO ředitelství školy:
IZO součástí školy:

600009335 (REDIZO)
000077143 střední škola
110032594 domov mládeže
110100395 školní jídelna
61750883
CZ61750883
Ing. Jiří Dio
Mgr. Jitka Klášterková
Mgr. Jiří Skala

IČO:
DIČ:
Ředitel školy:
Statutární zástupce ředitele školy:
Zástupce ředitele školy:

Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.
Datum vydání posledního rozhodnutí:
20.06.1012 čj. MŠMT-27 800/2012-25 (s účinností od 01.09.2012)
Právní forma:
Zřizovatel:
Zřizovací listina:

příspěvková organizace
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
vydaná Plzeňským krajem č.j. 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/777/09
8. dodatek:
č.j. ŠMS/3012/10
9. dodatek:
č.j. ŠMS/2285/11
10. dodatek:
č.j. ŠMS/3214/12
11. dodatek:
č.j. ŠMS/7414/12
12. dodatek:
č.j. ŠMS/12094/12
13. dodatek:
č.j. ŠMS/2617/13
14. dodatek:
č.j. SMS/6095/14

ze dne 01.12.2001,
ze dne 13.01.2003,
ze dne 15.07.2003,
ze dne 05.05.2004,
ze dne 09.01.2006,
ze dne 03.01.2008,
ze dne 11.06.2008,
ze dne 29.09.2009,
ze dne 24.03.2010,
ze dne 08.03.2011,
ze dne 26.03.2012,
ze dne 19.06.2012,
ze dne 17.12.2012,
ze dne 08.03.2013,
ze dne 17.06.2014.

Součásti školy
Název součásti
Střední škola
Domov mládeže
Školní jídelna

IZO součásti
000077143
110032594
110100395

Kapacita
839
96
940

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
vzdělávání:
nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 Klatovy;
Voříškova 526, 339 01 Klatovy;
praktické vyučování:
Franty Šumavského 150, 339 01 Klatovy;
stravovací služby:
Koldinova 180, 339 01 Klatovy;
ubytovací služby:
Voříškova 823, 339 01 Klatovy.
Vzdělávací programy školy, podle kterých probíhá výuka (název, číslo jednací, platnost)
Název oboru
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Strojírenství
Strojírenství
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Strojní mechanik
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů

kód
63-41-M/01
63-41-M/01
63-41-M/01
23-41-M/01
23-41-M/01
26-41-M/01
26-41-M/01
26-41-M/01
23-51-H/01
23-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01

název programu
Ekonomika a podnikání ve strojírenství
Ekonomika a podnikání ve strojírenství
Ekonomika a podnikání ve strojírenství
Strojírenství
Strojírenství
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Zámečník
Zámečník
Nástrojař
Obráběč kovů
1

Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum
Datum

platnosti: od 01.09.2009-ŠVP
platnosti: od 01.09.2012-ŠVP
platnosti: od 01.09.2013-ŠVP
platnosti: od 01.09.2009-ŠVP
platnosti: od 01.09.2011-ŠVP
platnosti: od 01.09.2009-ŠVP
platnosti: od 01.09.2011-ŠVP
platnosti: od 01.09.2013-ŠVP
platnosti: od 01.09.2011-ŠVP
platnosti: od 01.09.2013-ŠVP
platnosti: od 01.09.2011-ŠVP
platnosti: od 01.09.2011-ŠVP
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Obráběč kovů
Mechanik opravář mot. voz.
Mechanik opravář mot. voz.

23-56-H/01
23-68-H/01
23-68-H/01

Obráběč kovů
Automechanik
Automechanik

Datum platnosti: od 01.09.2013-ŠVP
Datum platnosti: od 01.09.2011-ŠVP
Datum platnosti: od 01.09.2013-ŠVP

Přehled všech platných studijních, učebních oborů (dle výpisu čj.: MSMT-27 800/2012-25)
číslo oboru

Název oboru

Strojírenství
Provozní technika
Provozní technika
Provozní technika
Provozní technika
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů
Mechanik opr. mot. vozidel
Elektrotechnika
Oděvnictví
Oděvnictví
Oděvnictví
Krejčí
Ekonomika a podnikání
Provoz obchodu
Obchodník
Prodavač

B)

denní
denní, nást.
dálkové, nást.
denní, nást.
dálkové, nást.
denní
denní
denní
denní
denní
dálkové, nást.
dálkové, nást.
denní
denní
denní
dálkové, nást.
dálkové, nást.
denní

Kapacita poslední
schválená
k 01.09.2013
120
60
30
60
30
72
36
36
100
120
20
20
100
80
120
30
30
70

23-41-M/01
23-43-L/506
23-43-L/506
23-43-L/51
23-43-L/51
23-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
23-68-H/01
26-41-M/01
31-43-L/501
31-43-L/51
31-43-M/01
31-58-H/01
63-41-M/01
66-41-L/501
66-41-L/51
66-51-H/01

Vyučován ve školním roce
2013/14

2014/15

ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE

ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE

Doplňková činnost školy a školského zařízení

(výčet doplňkové činnosti školy a školského zařízení dle zřizovací listiny s uvedením, zda byla v roce 2014 realizovaná – odpovězte
ANO - NE)
Název doplňkové činnosti
Realizovaná v roce 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- ubytovací služby
ANO
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
ANO
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
ANO
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
ANO
Obráběčství
NE
Zámečnictví, nástrojařství
NE
Provozování autoškoly
NE
Hostinská činnost
ANO

C)

Údaje o zaměstnancích

Zaměstnanci celkem
Z toho pedagogický pracovníci
Fyzické osoby k 31.12.14 / Průměrný přepočtený stav za r.2014 Fyzické osoby k 31.12.14 / Průměrný přepočtený stav za r.2014
(dle statistického výkazu)
(dle statistického výkazu)
65 / 55,92
45 / 37,287

D)

Údaje o počtech žáků

Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, ubytovaných
Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, stravovaných

E)

Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2014/2015
39
277

Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %)

k 30. 6. 2014
Součást
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
Studijní obory
3,3
77,4
16,5
Učební obory
0,0
76,3
19,5
Pozn.: Veškeré údaje uvádějte po součástech v %, kdy 100% je počet žáků v dané součásti školy
k 31. 8. 2014
Součást
Studijní obory
Učební obory

Prospěl s vyznamenáním
3,3
0,0

Prospěl
89,2
94,9

2

Neprospěl
7,5
5,1

Neklasifikován
2,8
4,2

Neklasifikován
0,0
0,0
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F)

Chování žáků (počet) a docházka žáků (%) k 30.06.2014

Součást

Snížený stupeň z chování
2. stupeň
3. stupeň
1.pol/2.pol
1.pol/2.pol
0/1
0/0
19 / 14
13 / 14

Střední škola – studijní obory
Střední škola – učební obory

Neomluvené hodiny
k 30.06.2014
200
1602

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

Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014 : období jaro / podzim 2014

Součást
Střední škola – studijní obory – řádný termín
Střední škola – studijní obory – opravný termín
Střední škola – učební obory

H)

Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce v Klatovech k 31. 12. 2014

Číslo a název oboru
Strojírenství
Provozní technika
Provozní technika
Provozní technika
Provozní technika
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů
Mechanik opr. mot. vozidel
Elektrotechnika
Oděvnictví
Oděvnictví
Oděvnictví
Krejčí
Ekonomika a podnikání
Provoz obchodu
Obchodník
Prodavač

I)

Počet absolventů
39 / 3
6 / 12
23 / 17

denní
denní, nást.
dálkové, nást.
denní, nást.
dálkové, nást.
denní
denní
denní
denní
denní
dálkové, nást.
dálkové, nást.
denní
denní
denní
dálkové, nást.
dálkové, nást.
denní

Počet registrovaných nezaměstnaných absolventů
z aktuálního softwarového vybavení Úřadu práce nelze
požadované údaje k výše uvedenému datu zjistit
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2014/2015)

Číslo a název oboru
Přihlášených

Počet uchazečů
Přijatých (odevzdali zápis. lístek)

studijní obory
63-41 M/01 Ekonomika a podnikání
23-41-M/01 Strojírenství
26-41-M/01 Elektrotechnika

18
50
54

11
29
30

učební obory
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

21
5
24
35

10
2
11
20

celkem

207

113

J)

Kurzy k doplnění vzdělání

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání
0

K)

Počet absolventů ve školním roce 2013/2014
0

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014

Termín kontroly:
Předmět kontroly:

Výsledek kontroly:

19. květen 2014, Protokol čj. ČŠIP-501/14-P.
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014, zaměřená na plnění povinností ředitele školy a na dodržování ustanovení § 80a
odst. 1, 2 a 6 školského zákona.
v kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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L)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za rok 2014 (zpracovaná
v souladu s § 18 citovaného zákona)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

M)

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena

0
0
0
0
0
0
0

V roce 2014 splnila organizace úkoly, pro které byla zřízena.

Oblast personální:
•
další vzdělávání pracovníků,
•
projekt Impulz Bavaria Bohemia – Mechatronika do škol,
•
hospitace – prováděno hodnocení,
•
vzdělávání pedagogických pracovníků ,
•
aplikována pravidla při odměňování – Organizační řád a jeho přílohy.
Oblast výchovy a vzdělávání:
•
dalším rokem probíhalo vzdělávání podle školních vzdělávacích programů, § 185 odst. 1) školského zákona od 01.09 2009,
viz bod B) této zprávy,
•
CNC učebna, plně zprovozněna nová CNC frézka – zvýšení úrovně výuky CNC,
•
oblast výuky CAD/CAM, aplikace v jiných předmětech – cvičení,
•
integrace poznatků z více oborů (Praxe-technologie, CAD-SPS, STT),
•
spolupráce s firmami v oblasti výuky Technologie a Praxe,
•
prevence šikanování,
•
protidrogová prevence,
•
práce studentského parlamentu,
•
provoz studovny,
•
zajištění učebnic pro sociálně slabé žáky.
Oblast ekonomická a materiálně technická:
•
pokračuje rekonstrukce šaten, zavádění šatních skříněk (budova školy Nábřeží Kpt. Nálepky 362),
•
výměna oken v dílnách (budova školy Nábřeží Kpt. Nálepky 362),
•
první část zateplení učeben v dílnách a výměna osvětlení (budova školy Nábřeží Kpt. Nálepky 362),
•
vytvoření nového komplexu učeben elektro (budova školy Nábřeží Kpt. Nálepky 362),
•
vybudování nové učebny primárně pro výuku CNC strojů (budova školy Nábřeží Kpt. Nálepky 362),
•
výměna kuchyňských linek a podlah v bytech (budova Domova mládeže Voříškova 823),
•
oprava schodiště k bytům (budova Domova mládeže Voříškova 823).
Oblast organizační
•
fungující systém předmětových komisí,
•
dobrá úroveň spolupráce s Radou školy,
•
funkční systém porad vedení,
•
informační systém:
•
síťový přístup k systému Bakaláři,
•
přenos informací na www stránky školy (rozvrh, suplování),
•
školní matrika,
•
využívání školního systému e-mailové pošty,
•
činnost Sdružení pro SPŠ (spolupráce se školou a se Studentským parlamentem).

Pro zlepšení vybavenosti učebními pomůckami se škola zapojila do projektů:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Projekt Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0117. Projekt je realizován v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – IP oblasti podpory 1.5. Výše získané dotace činí 1 022 334 Kč.
ISŠ Klatovy - KOVO
Projekt ISŠ Klatovy – Kovo, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0831. Projekt je převzatý z Integrované střední školy, Klatovy, Voříškova
823 a je realizován Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 jako nástupnickou organizací v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – IP oblasti podpory 1.5. Výše získané dotace činí 737 370 Kč.
Dovybavení a modernizace CNC dílny kovooborů, Šumavského 150, Klatovy
Projekt Dovybavení a modernizace CNC dílny kovooborů, Šumavského 150, Klatovy, registrační číslo CZ.1.14/2.4.00/19.02582. Projekt
je realizován v rámci operačního programu 14 ROP NUTS II Jihozápad, oblast: 14.2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství. Výše získané dotace činí 4 970 145 Kč (z toho 15% je spoluúčast příjemce).
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Za 2. pololetí školního roku 2013/14 (02/2013 – 08/2014) bylo hodnocení uvedeno podrobněji ve Výroční zprávě školy za rok 2013/14,
za 1. pololetí školního roku 2014/15 (09/2014 – 12/2015) bude uvedeno ve Výroční zprávě školy za školní rok 2014/15.
Za připomenutí stojí:
•
Dva pedagogové naší školy působí jako konzultanti a školitelé v projektu IMPULZ BAVARIA BOHEMIA – MECHATRONIKA
DO ŠKOL. V naší škole je vybudováno školicí středisko pro tento projekt. Probíhají zde školení pedagogů ze základních škol,
zapojených do uvedeného projektu. Projekt je financován z evropských fondů – cíl 3.
•
Projekt Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje registrační číslo CZ.1.07/1.1.30/01.0032
•
Projekt UNIV2 kraje.

Klatovy 18.03.2015
Ing. Jiří Dio v. r.
ředitel školy
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