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1. Základní údaje o škole 
 

a) Název : Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti15  

Sídlo : 460 10 Liberec 3, Na Bojišti 795/15  

Právní forma : příspěvková organizace  

IČO : 00671274  

IZO : SOŠ 107 850 672  

b)  Zřizovatel školy: Liberecký kraj  

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1  

c)  Údaje o vedení školy:  

Ředitel: Ing. Zdeněk Krabs Zelené údolí 1090, 460 06 Liberec 6  

Zástupci ředitele: Ing. Daniela Hejátková ,RNDr. Eva Kučerová, Roman Šikner  

d)  Údaje o školské radě: Bc. Ilona Stránská  

Ing. Marie Pavlová  

Ladislav Bulíř  

Ing. Daniela Hejátková  

Jiřina Samlerová  

Martin Hubáček  

e)  Datum zařazení do sítě: 1. září 1994  

Zařazení při vzniku subjektu l. ledna 1991 

f)  Celková kapacita školy:1. teoretická výuka 896 ţáků  

2. praktická výuka 570 ţáků    

počet ţáků k 30. 9. 2009 – 835 
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2.Organizace studia 
 

přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 

23-68-H/001  Automechanik 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 6.2.1998, č.j. 12399/98-23 

   s platností od 1.9.1998 

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21  

26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21 

26-43-L/001  Mechanik elektronik 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 25.6.1996, č.j. 22 337/96-23 

   s platností od 1.9.1996 

26-46-L/505  Autoelektronika denní studium 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 25.6.1996, č.j. 21709/96-23  

   s platností od 1.9.1996 

26-46-L/505  Autoelektronika dálkové studium 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 25.6.1996, č.j. 21709/96-23 

   s platností  od 1.9.1996 

26-51-H/002  Elektrikář pro slaboproud 

   učební plány  schváleny MŠMT ČR dne 8.11.2000, č.j. 30 502/2000-23 

   s platností od 1.9.2000 

26-51-H/003  Elektrikář pro silnoproud 

   učební plány  schváleny MŠMT ČR dne 8.11.2000, č.j. 30 502/2000-23 

   s platností od 1.9.2000 

26-51-H/01  Elektrikář 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21 

26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21  

26-52-H/004  Mechanik elektrotechnických zařízení 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 1.6.2001, č.j. 18857/2001-23 

   s platností od 1.9.2001  

26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21 

26-53-H/001  Mechanik elektronických zařízení 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 4.3.1997, č.j. 14856/97-97 

   s platností od 1.9.1997 

26-57-H/001  Autoelektrikář 

   učební plán schválen MŠMT ČR dne 27.7.1999, č.j. 26219/99-23 

   s platností od  1.9.1999 

26-57-H/01  Autoelektrikář 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21  

78-42-M/003  Pedagogické lyceum  

učební plán schválen MŠMT ČR dne 25.8.1999, č.j. 27374/99-23 

   s platností  od 1.9.1999 

79-41-K/61  Gymnázium 

   ŠVP od 1.9.2009, Rozhodnutí MŠMT dne 20.3.2009, č.j. 2 758/2009-21 

79-41-K/610  Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce 

učební plán schválen MŠMT ČR dne 31.7.2006, č.j. 18-961/2006-23 

   s platností  od 1.9.2006 
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3. Legislativa 
 

Nový školský zákon a vyhláška č. 15/2005 Sb., která stanoví náleţitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, stanovují od 1. 1. 2005 všem 

základním a středním školám povinnost zpracovat vlastní hodnocení za období jednoho nebo 

dvou školních roků. Ve školních letech 2003/2004 a 2004/2005 realizovala ČŠI tematicky 

zaměřenou inspekci. Vlastní hodnocení základních a středních škol (Autoevaluace). Ze závěru 

inspekční zprávy vyplývá, ţe se střední školy zaměřují především na formální stránku 

výsledků vzdělávání ţáků, tj. na jejich úspěšnost v přijímacím řízení na vysoké školy u 

gymnázií a na uplatnění na pracovním trhu u středních odborných škol. Kritériem úspěšnosti 

jsou většinou výsledky ţáků v jiných školách stejného zaměření a se srovnatelnými 

podmínkami. Dobré uplatnění absolventů na trhu práce je nepochybně hlavním cílem a 

samotným smyslem existence kaţdé SOŠ. Moţnosti srovnávání výsledků vlastní školy s 

ostatními školami jsou však v rámci interní evaluace omezené a mohou být i účelově 

zkreslovány. 

Slovo evaluace pouţité v názvu si zaslouţí trochu osvětlit. Pokusíme se odpovědět na 

otázky, kde se toto slovo vzalo, jaké můţe mít významy a jak mu správně rozumět.Pojem 

evaluace připutoval podobně jako mnoho dalších z angličtiny. Jak uţ tomu v procesu 

obohacování slovní zásoby bývá, ţije si takové slovo vlastním ţivotem a v podstatě platí, ţe v 

jakém významu jej lidé začnou uţívat, v takovém se nejdříve ustálí (jazykový úzus) a později 

se stane součástí kodifikované normy (např. ve slovníku). Pokusy vytvářet kodifikace bez úzu 

končí většinou špatně. Jistě si vzpomenete na jazykové „vynálezy“ českých obrozenců kolem 

Josefa Jungmanna typu „smrkonosoplena“, které byly kodifikovány za účelem nahradit 

pouţívaný germanismus „šnuptychl“. Většina uměle vymyšlených českých novotvarů se však 

nikdy nezačala pouţívat. Slovo evaluace si své místo na českém slunci jiţ našlo, tak není 

zbytí jej pouţívat také, abychom se lépe dorozuměli. Co na tom, ţe máme v češtině krásné 

slovo hodnocení, které svým základem odkazuje na hodnoty, o které by při hodnocení i 

evaluaci mělo jít především. Stručně řečeno jsou slova evaluace a hodnocení v podstatě 

synonyma, v některých specifických oblastech jsou však mezi nimi drobné rozdíly. Konkrétně 

v oblasti školství se většinou hovoří o evaluaci školy, ale o hodnocení učebních výsledků 

ţáků nebo ţákova výkonu. Protoţe nás bude převáţně zajímat škola jako celek, budeme 

pouţívat pojem evaluace.  
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4. Analýza současné školy 
Strategická analýza školy musí vycházet především z ekonomické, personální a 

politické situace. Na základě těchto globálních vlivů je nutno rozhodnout o obsahu 

strategického plánu. 

Analýza nám musí poskytnout odpovědi na to, které z vnějších vlivů mají na školu vliv a jaké 

jsou jejich následky. 

Faktory ovlivňující strategii školy jsou: 

1. sociální a společenské – demografická křivka, ţivotní styl převládající v dané 

společnosti, poţadovaná úroveň vzdělání 

2. technologické – nové metody výroby, nové výrobky, výzkum 

3. ekonomické – výdaje na školství, finanční ohodnocení personálu ve školství, 

prestiţ pedagogické činnosti a priorita vzdělávání v ţebříčku ekonomických hodnot 

4. politické – stabilita vlády, politický systém, vládní priority, strategie vzdělávací 

politiky státu 

Úspěšná strategie je jen taková, nastane-li soulad mezi moţnostmi organizace a podmínkami 

vnějšího prostředí. Z toho vyplývá, ţe školu musíme podrobit také důkladné vnitřní analýze. 

Jednou z efektivních metod vnitřní analýzy organizace je SWOT analýza. 

 

4.1. SWOT analýza, oblasti, v jakých škola dosahuje dobrých cílů 

Strategie rozvoje kaţdého školského zařízení je v současné době téměř totoţná se 

strategií jakékoliv soukromé firmy. I ve školství jiţ tvrdě úřaduje ruka trhu a mezi školami 

stejného stupně vzdělávání panují vztahy blízké rannému kapitalismu. Jediným cílem kaţdé 

školy je přeţít v této hektické době a zlikvidovat potenciální konkurenci. Vyuţívají se 

všechny dostupné prostředky. Zejména politické a mediální prostředky jsou poměrně úspěšné. 

Boj o ţáky se stupňuje s dramatickým vývojem demografické situace. K těmto neradostným 

skutečnostem se přidávají trendy školských úřadů a krajů optimalizovat školská zařízení  do 

velkých celků s minimálním počtem ţáků kolem tisíce a sniţovat náklady na školství ve všech 

sférách.  

Jednou z metod, jak zapracovat do rozhodovacího procesu managementu školy co 

nejvíce aspektů, je vyuţití SWOT analýzy. Právě ona poskytuje  školám jeden z nástrojů 

vnitřní evaluace , jako prostředku slouţícího pro formulování koncepčních záměrů školy na 

základě analýzy interního a externího prostředí školy. Smyslem SWOT analýzy je diagnóza 

silných stránek, slabin, hrozeb a příleţitostí. Cílem je určit hlavní konkurenční výhody a 
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klíčové faktory úspěchu. Analýzou  vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu. Analýza SWOT vychází z předpokladu, ţe organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příleţitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb.Analýza SWOT je 

pro tvůrce strategických plánů uţitečná v mnoha směrech : 

 Poskytuje vedení školy logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice jejich 

školy 

 Z tohoto hodnocení můţe ředitel usoudit na strategické alternativy, které by mohly být 

v dané situaci ty nejvhodnější. 

 Můţe být prováděna periodicky, aby informovala o tom, které interní nebo externí 

oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k vývoji školy 

 Vede ke zlepšené výkonnosti celé školy 

Jednotlivé sloţky analýzy lze rozdělit do čtyř kvadrantů. Kvadrant S (strenghts) 

označuje silné stránky, kvadrant W (weaknesses) označuje slabé stránky. Oba tyto kvadranty 

představují vlivy vnitřního prostředí ve škole. Kvadrant O (opportunities) vyjadřuje 

příleţitosti a kvadrant T (threats) upozorňuje na hrozby. Kvadranty O a T představují vliv 

vnějšího prostředí. Všechny sloţky jsou stejně důleţité a vytvářejí při vyhodnocování nedílný 

celek. 

Mým cílem bylo : 

 Vytvořit analytické podklady dvou úhlů pohledu 

- pedagogických pracovníků jako těch, kteří nabízejí a do určité míry poskytují 

vzdělávání a výchovu jako produkt 

- studentů, kteří představují cílovou skupinu, odběratele produktu 

 Získat analýzu silných a slabých stránek ve vazbě na interní prostředí (materiálně 

technické vybavení, personalistika, podpora výchovně vzdělávacího prostředí, řízení)  

 Formulovat příleţitosti a ohroţení školy ve vazbě na externí prostředí  

 Vytvořit zhodnocení kultury školy 

 Definovat strategické cíle školy  

 Vytyčit strategický záměr rozvoje školy  

Způsob realizace SWOT analýzy : 

Pro získání dostatečného mnoţství podkladů jsem vytvořila formuláře s vysvětlením, proč 

jsou tyto informace shromaţďovány. Před vyplňováním dotazníku je nutné způsob 

vyplňování podrobně vysvětlit. Ušetřila jsem si tím nepochopení ze strany pedagogů. 

Kupodivu studenti chápali celý problém daleko lépe a pruţněji reagovali na přesné vyjádření 
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svých myšlenek. Po shromáţdění formulářů jsem provedla vyhodnocení, coţ byla 

nejpracnější část celého průzkumu. Pro objektivní hodnocení jsem pouţila názory všech 

pedagogů ve škole. Pro hodnocení ze strany studentů jsem tentokrát pouţila názorů všech 

studentů posledních ročníků maturitního studia i nástavby . 

Do hodnocení některých se promítají emoce a určitá forma rezignace. 

Výstupy SWOT analýzy: 

SWOT analýza umoţňuje rozlišit atraktivní příleţitosti, které mohou škole přinést výhody. 

Současně téţ nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude škola zápasit. Příleţitosti by 

měli být posuzovány z hlediska jejich atraktivity a pravděpodobnosti úspěchu. Naopak rizika 

z hlediska váţnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové situace. 

Schéma SWOT analýzy: 

 S - silné stránky W - slabé stránky 

O - příleţitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

Legenda: 

SO – vyuţít silné stránky na získání výhody  

WO – překonat slabiny vyuţitím příleţitostí  

SW – vyuţít silné stránky na čelení hrozbám  

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 

Analýza příleţitostí a rizik: O - T  

O – T analýza umoţňuje rozlišit atraktivní příleţitosti, které mohou škole přinést výhody. 

Současně téţ nabádá k zamyšlení nad problémy, se kterými bude škola zápasit. Příleţitosti by 

měly být posuzovány z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. Naopak 

rizika z hlediska váţnosti a pravděpodobnosti nastání rizikové události. 
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Matice příleţitostí: 

Atraktivita 

Pravděpodobnost úspěchu 

1 2 

3 4 

Legenda: 

1 příleţitost nabízející nejvyšší uţitek 

2,3  zajímavé jen v případě moţnosti zvýšení jejich atraktivity, nebo pravděpodobnosti 

úspěchu 

4  malé, nebo nevyuţitelné příleţitosti 

Matice rizik: 

Váha 

Pravděpodobnost události 

1 2 

3 4 

Legenda: 

1  nejváţnější riziko 

2,3  potřeba důkladnějšího zkoumání, zda nepředstavují váţnější riziko 

4  malá rizika - moţno ignorovat 

Vezmu-li v úvahu výsledky své analýzy, pak nejvýznamnější příleţitosti jsou z hlediska: 

 pedagogů – spolupráce se sociálními partnery, spolupráce s Technickou universitou 

Liberec a spolupráce s úřadem práce –rekvalifikace, naplněnost tříd, příprava ţáků pro 

praktický ţivot. 

 studentů - moţnost dobrého uplatnění absolventů u  firem a vznik nových firem se 

zaměřením které poskytuje škola. 

V obou případech je příleţitostí nabízející nejvyšší uţitek orientace na sociální 

partnery. Těmi jsou nejen firmy poţadující odborné a prakticky zaměřené vzdělání, ale i 

terciální sféra. 

Nejváţnějším rizikem je podle pedagogů i studentů optimalizace škol a vznik 

neosobních megacelkůn slučujících všechny odbornosti. Tato hrozba je v současné době 

přímo alarmující. Nepříjemné je, ţe ani výborné výsledky školy  tomu mnohdy nezabrání, 
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pokud vedení školy nemá patřičné zázemí v politických špičkách. V tuto chvíli je nutné 

vzhledem k nepříznivé demografické situaci udrţet ve škole dostatečně vysoký počet ţáků i 

za cenu mírného sníţení úrovně. Vytvářet podmínky upřednostňující zájmy ţáků a rodičů 

před nároky pedagogů. V konečném důsledku musí být škola atraktivní pro ţáky a rodiče. 

Aby nedošlo k výraznému poklesu úrovně, je nutné vytvářet podmínky pro pouţívání nových, 

efektivnějších metod výuky a přiblíţit ţáky co nejvíce k praxi. 

Analýza silných a slabých stránek (S - W)  

Při hodnocení silných a slabých stránek je potřebné kaţdý faktor odstupňovat podle 

důleţitosti (rozhodující silná stránka, marginální silná stránka, neutrální faktor, rozhodující 

slabá stránka, marginální slabá stránka) a podle intenzity jeho vlivu – výkonu (vysoký, 

střední, nízký).Potom tedy výsledek spojení stupně výkonu a důleţitosti představuje čtyři 

moţné alternativy: 

Matice vlivu (výkonu) a důleţitosti: 

 

VÝKON 

vysoký nízký 

DŮLEŢITOST 

vysoká soustředit snahu udrţet snahu 

nízká udrţet snahu nízká priorita 

 

Na základě této analýzy je zřejmé, ţe silné stránky se nemusí vţdy změnit ve výhodu. 

Důvodem můţe být například  nízká důleţitost. Obdobně i  soustředění  na překonání slabých 

stránek nemusí přinést očekávaný efekt, jestliţe  náklady na jejich změnu  převýší celkový 

uţitek. 

Rozhodující silné stránky podle mého průzkumu jsou ze strany pedagogů: 

 tradice školy a dobré jméno na veřejnosti 

 dislokace školy v jednom komplexu 

 výuka perspektivních a korespondujících oborů 

ze strany studentů je marginální silnou stránkou 

 dislokace školy v jednom komplexu 

 tradice školy a dobré jméno na veřejnosti 

 kvalitní vybavení 

Tyto silné stránky je nutné pouţít při prezentaci školy na veřejnosti a tím vejít do podvědomí 

všech potenciálních uchazečů. 
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Slabé stránky ze strany pedagogů, které zasluhují výraznou pozornost, jsou 

 nedostatek mzdových prostředků 

 sniţující se úroveň ţáků ze ZŠ. 

 

Významné slabé stránky jsou ze strany studentů 

 negativní přístup některých vyučujících 

 závady na počítačové síti 

 

Význam těchto slabých stránek ze strany pedagogů nelze podceňovat. Pokud chci 

udrţet dostatečně dobrou úroveň, je nutné hledat cesty, jak tyto slabé stránky eliminovat. 

Problémem je, ţe v této části výsledky SWOT analýzy nefungují podle všech zákonitostí, 

neboť výše nárokových sloţek platu je závislá na tarifech a průměrném věku. Jestliţe 

průměrný věk na odborné škole je poměrně vysoký, nezůstane dostatek mzdových prostředků 

na nenárokové sloţky platu. Tím se motivace rozhodně nepodpoří. Rovněţ sniţující se úroveň 

ţáků přicházejících ze základních škol lze jen těţko ovlivnit. Můţeme očekávat, ţe bude 

nutné přijímat ţáky s daleko horší kvalitou, abychom nemuseli přistupovat ke sniţování stavu. 

4.2. Cíle školy 

Hlavní činností školy je uspokojit v plné míře vzdělávací potřeby společnosti a 

zareagovat tak na rychle se měnící podmínky ţivota. Škola by měla připravovat studenty pro 

praktický ţivot, realita je ale často jiná. Na některých školách stále přetrvává encyklopedické 

pojetí vzdělávání, studenti často nemají vlastní názor, nejsou samostatní, mají problémy s 

komunikací. Tyto nedostatky by měly odstranit, nebo alespoň co nejvíce eliminovat, nové 

školní vzdělávací programy, které vycházejí z rámcových vzdělávacích programů MŠMT. 

Zaváděním nových výukových forem můţe škola získat určitou konkurenční výhodu 

oproti ostatním středním školám. Tato konkurenční výhoda se můţe stát jistým zdrojem pro 

posílení její konkurenceschopnosti. Čím dříve bude výuka plně převedena do e-learningové 

podoby, tím dříve bude moci škola nabídnout veřejnosti další formy vzdělávání. Dalším 

potenciálním zdrojem konkurenceschopnosti můţe být spolupráce s vysokými školami. 

Někdy se můţe zdát snazší přijímat dynamicky se měnící procesy jako nedílnou 

součást globalizačních tendencí soudobého světa. Škola musí být schopna na tyto rychle se 

měnící podmínky pruţně reagovat a přizpůsobovat se jim stanovením několika vybraných 

strategických cílů, na které se bude primárně zaměřovat. Na strategické cíle budou navazovat 

dílčí specifické cíle, které budou mít povahu vytvořených akčních plánů. 
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4.3. Posouzení, jakým způsobem škola plní cíle 

Při stanovení cílů jsem vycházela z podkladů získaných od firmy ATTEST, ze 

strategických dokumentů České republiky a Libereckého kraje, ale i ze statistik úřadu práce, 

poţadavků sociálních partnerů, SWOT analýzy vnitřních podmínek školy, ale i z politické 

situace v ČR a Libereckém kraji. Některé strategické cíle jsou zpracovány ve variantách 

s výhledem na moţné změny ve vzdělávácí soustavě v republikovém i krajském měřítku a 

také ve vývoji a struktuře výroby a sluţeb v daném regionu. 

1. Struktura současné vzdělávací nabídky plně vyhovuje všem strategickým cílům 

uvedeným ve strategických dokumentech, kterým je národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice. Struktura školy splňuje optimalizaci sítě škol ve 

prospěch vytváření polyfunkčních škol, tj. škol nabízejících všeobecné i odborné 

vzdělávací programy. 

2. Pro zvyšování podílu populace dosahující úplné střední vzdělání s maturitou a 

terciárního sektoru (např. lycea) jsou vytvořeny ideální podmínky. V dalším je 

nutno zvýšit efektivitu vzdělávání naplněností tříd právě v oborech jazykového 

gymnázia. Pedagogické lyceum je nutné směrovat více k praktickým činnostem a 

schopnosti komunikovat. Důleţitým a státní politikou podporovaným segmentem 

je  nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. Zde je moţno podle zájmu 

veřejnosti posílit výuku v oboru autoelektronika v denním i dálkovém studiu. 

3. Zavést postupně modulový systém organizace vzdělávacích programů odborného 

vzdělávání, a nabídnout tyto moduly především v oblasti celoţivotního vzdělávání. 

4. Spolupracovat se sociálními partnery, kteří navazují na  vzdělávací nabídku školy 

v daleko větším rozsahu a přinutit je k větší zainteresovanosti na tvorbě kurikula. 

5. Zvýšit vzdělávání učitelů odborných technických předmětů a vyuţít sociálních 

partnerů pro praktické odborné znalosti a dovednosti těchto učitelů. 

6. Vytvořit technické zázemí pro získávání odborných kompetencí realizací projektu 

zařízení odborného výcviku. 

7. Motivovat pedagogy ke zvýšení kreativity ve výuce a pouţívání moderních metod 

výuky. 

8. Pro doplnění financování školy ve velké míře pouţívat projektů z EU i ostatních 

zdrojů financování 

9. Výrazně zvýšit podíl celoţivotního vzdělávání v poměru s objemem denního 

studia 
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5. Hlavní oblasti vlastního hodnocení, spolupráce s firmou 
ATTEST 

Na základě povinnosti, která plyne ze zákona, škola se rozhodla vyuţít sluţeb externí 

firmy ATTEST, se kterou dlouhodobě spolupracuje.  

Zajímala mě profesionální úroveň a způsob zpracování z komerční firmy. Výstupy 

z dotazníkového šetření jsem vyuţila jako zdroj dat pro následující tabulky a grafy.  

5.1.Dotazníkové šetření 

5.1.1. Vlastní hodnocení – žáci 

 

Dotazník: 
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Vyhodnocení dotazníku pro ţáky: 

 

  Odpověď č. 1 Odpověď č. 2 Odpověď č. 3 Odpověď č. 4 

Otázka č. 1 18 55 15 3 

Otázka č. 2 3 21 46 21 

Otázka č. 3 12 46 21 12 

Otázka č. 4 17 51 21 2 

Otázka č. 5 21 63 5 2 

Otázka č. 6 9 51 25 6 

Otázka č. 7 12 66 10 3 

Otázka č. 8 15 52 21 3 

Otázka č. 9 22 33 31 5 

Otázka č. 10 30 39 21 1 

Otázka č. 11 18 36 33 4 

Otázka č. 12 29 33 23 6 

Otázka č. 13 18 48 18 7 

Otázka č. 14 20 46 18 7 

Otázka č. 15 15 49 18 9 

 

Bylo testováno 91 ţáků ze čtyř tříd. Třídy byly vybrány kombinované, maturitní, učňovské i 

gymnázium. Ţáci byli seznámeni s důvodem testování, byly jim vysvětleny podmínky a 

pravidla hodnocení. 

 

Grafické vyhodnocení: 
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5.1.2 Vlastní hodnocení – pedagogové 

 

Dotazník: 
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Vyhodnocení dotazníku pro pedagogy: 

 

  Odpověď č. 1 Odpověď č. 2 Odpověď č. 3 Odpověď č. 4 

Otázka č. 1 14 13 4 1 

Otázka č. 2 16 11 3 2 

Otázka č. 3 9 18 3 2 

Otázka č. 4 7 22 3 0 

Otázka č. 5 6 15 10 1 

Otázka č. 6 10 6 12 4 

Otázka č. 7 4 10 7 11 

Otázka č. 8 4 8 15 5 

Otázka č. 9 12 18 2 0 

Otázka č. 10 4 16 8 4 

Otázka č. 11 6 18 8 0 

Otázka č. 12 4 13 10 5 

Otázka č. 13 3 11 10 8 

Otázka č. 14 8 14 5 5 

Otázka č. 15 3 10 6 13 

 

Bylo testováno 32 pedagogů. Všichni pedagogové byli seznámeni s důvodem testování a 

všem byly vysvětleny podmínky a pravidla hodnocení. 

 

Grafické znázornění: 
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5.1.3 Vlastní hodnocení – rodiče 

 

Dotazník: 
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Vyhodnocení dotazníku pro rodiče: 

 

  Odpověď č. 1 Odpověď č. 2 Odpověď č. 3 Odpověď č. 4 

Otázka č. 1 13 25 10 3 

Otázka č. 2 9 25 13 4 

Otázka č. 3 16 20 14 1 

Otázka č. 4 10 20 19 2 

Otázka č. 5 11 22 18 0 

Otázka č. 6 7 17 25 2 

Otázka č. 7 10 26 12 3 

Otázka č. 8 7 22 22 0 

Otázka č. 9 16 21 14 0 

Otázka č. 10 14 32 5 0 

Otázka č. 11 12 27 12 0 

Otázka č. 12 14 20 15 2 

Otázka č. 13 18 20 12 1 

Otázka č. 14 12 21 16 2 

Otázka č. 15 14 20 16 1 

 

Bylo vybráno 51 vyplněných dotazníků od rodičů. 

 

Grafické znázornění: 
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 5.2. Podmínky ke vzdělávání 

Z výsledků SWOT analýzy a průzkumů u sociálních partnerů vyplývá, ţe sociální 

pedagogické i ekonomické podmínky vzdělávání se od posledního výzkumu, který byl 

prováděn ve škole v roce 2007 se ve všech oblastech zvýšila úroveň. Došlo k výraznému 

zlepšení v oblasti exteriéru i interiéru školy. Tím se působí na estetické cítění ţáků a 

uskutečňuje se výchova prostředím. Zvýšila se aprobovanost pedagogického sboru a vybavení 

učeben didaktickými pomůckami a technikou. Změnily se metody výuky a pouţívá se 

především názornosti a zainteresování studentů na vyučované látce.  

5.2.1. Projekty školy 

Předložené a školou realizované projekty financované z vlastních zdrojů školy 

 Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů  

 Výměnný jazykový projekt - Dánsko  

 IQ INDUSTRY  

 Řízení kvality lidských zdrojů ve školství – ISO 9001- 2008 – ATTEST  

 Dopravní výchova základních škol – Venkovský prostor  

Škola byla pověřena vytvořením podmínek pro aktivní zapojení vybraných středních a 

vyšších odborných škol Libereckého kraje do národního projektu ENERSOL - vytváření 

školních vzdělávacích programů do oblastí úspor energií a prosazování obnovitelných zdrojů 

energií v souladu s energetickou politikou Evropské unie, České republiky a Libereckého 

kraje. V tomto roce škola organizovala první vzdělávací seminář projektu ENERSO – EVVO 

a první krajskou konferenci a soutěţ tohoto projektu. Zúčastnila se spolu s druţstvem LK 

republikové soutěţe ENERSOL. Ţák školy Petr Bartoníček získal první místo a druţstvo LK 

získalo druhé místo v silné konkurenci deseti krajů.  

 Projekt MNO ČR – Bojovníci proti totalitě  

 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů  

 Projekt-Harmonizační dny pro ţáky 1. ročníků. Tento projekt nebyl akceptován  

 Projekt-Rekonstrukce hřiště v areálu školy. Tento program nebyl akceptován.  

 Projekt Leonardo - Motivace a nové poznatky pro technická povolání podán 3. 2. 

2009, akceptován.  

 Projekt-Fyzikální jarmark. Projekt akceptován a dotace poskytnuta ve výši 2 000,- Kč 
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5.2.2. Aktivity školy 

Středoškolská odborná činnost 
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Olympiády 

 

 

5.2.3. Spolupráce se sociálními partnery 

Sociální partneři školy jsou jedním z pěti základních pilířů měřitelnosti kvality 

vzdělávání. Škola s nimi spolupracuje ve velkém rozsahu. Největší rozsah spolupráce je se 

sociálními partnery, se kterými máme podepsanou partnerskou smlouvu v rámci projektu IQ 

INDUSTRY, který je na svém počátku a podporuje odborné vzdělávání.  

Sociální partneři školy: Elitronic s. r. o, TRW Jablonec n. N., Denso, Benteler, ČSAD 

Liberec a. s., Litra s. r. o., ČESMAD Bohemia, Armáda ČR, Policie ČR, Centrum vzdělanosti 

Libereckého kraje (CVLK), Krajský úřad LK - odbor dopravy, Technická univerzita Liberec, 

Attest s. r. o., Vzdělávací agentura Kroměříţ, Úřady práce – Liberec, Česká Lípa, Semily, 

Jablonec n. N., Krajský úřad LK – odbor školství, mládeţe a tělovýchovy, Hospodářská 

komora LK, Český svaz výtahářů, Autoservisy a prodejci automobilů, Schindler a.s. a další. 

Škola spolupracuje s odborem dopravy KÚ LK v projektu bezpečnosti silniční dopravy. V 

rámci této spolupráce vystupují ţáci školy jako aktéři Besip týmu a šíří osvětu na 

bezpečnostních akcích KÚ LK pro ţáky základních škol.  
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Iniciátorem vzájemné spolupráce bývá zpravidla škola, která systematicky vyhledává 

partnery pro spolupráci při naplňování svých cílů. Spolupráce je zaloţena na partnerských 

smlouvách a je ze strany školy systematicky plánována. Významná podpora spolupráce je 

také z úřadu práce.  

V rámci projektu IQ INDUSTRY bude realizováno za přispění ESF několik stáţí pro 

učitele odborných předmětů ve spolupracujících firmách. Na základě smlouvy s firmou, ve 

které se firma zavázala ke spolupráci se školou v oblasti vzdělávání učitelů pro výuku ţáků v 

odborných předmětech a pro rekvalifikační kurzy úřadu práce (učitelé proškolení ve firmě 

přenášejí nové poznatky do výuky ve škole a do výuky v rekvalifikačních kurzech úřadu 

práce). Výhodnost spolupráce si uvědomují všechny strany sociálního partnerství:  

Přínosem pro školu je: 

 firma zajistí na svém pracovišti odborný výcvik ţáků; přínosem pro firmu je, ţe získá 

nezprostředkovanou informaci o dovednostech ţáků a jejich přístupu k práci, coţ 

můţe vyuţít při získávání nových zaměstnanců.  

 firma proškolí učitele v práci s novými technologiemi; přínosem pro firmu je, ţe tito 

učitelé přenesou získané poznatky do výuky ţáků ve škole a do přípravy účastníků 

rekvalifikačních kurzů, takţe příští zaměstnanci firmy budou jiţ na nové technologie 

připraveni.  

 profesní sdruţení vyjádří své připomínky ke vzdělávacímu programu a zadání 

závěrečné/maturitní zkoušky, a tím zajistí soulad s aktuálními poţadavky 

zaměstnavatelů v oboru. Přínosem pro profesní sdruţení je, ţe má informace jak o 

obsahu vzdělávání v oboru, tak o obsahu závěrečné/maturitní zkoušky a tento obsah 

můţe ovlivňovat tak, aby vyhovoval jejím sou-časným i budoucím potřebám. 

Výsledky této spolupráce jsou zakotveny ve školském vzdělávacím programu daného 

oboru.  

Škola dává k připomínkování návrhy učebních osnov odborných předmětů. Obvykle 

se dokumenty projednávají s personalistou firmy (naposled byly učební dokumenty pro obor 

Elektronik projednány s firmou Jablotron – zabezpečovací technika a firmou Schindler - 

výtahy). Firma sdělí své poţadavky na to, co by ţáci měli umět, transformaci poţadavků do 

podoby vzdělávacích výsledků ŠVP provedou učitelé.  

Pro posouzení výsledků vzdělávání je vhodná účast odborníka z praxe u závěrečných 

zkoušek, kdy odborník poskytne informace, zda pouţívané postupy odpovídají současné 

praxi. V tomto ohledu se škole osvědčila realizace závěrečné zkoušky ve firmě (servisu).  

Společné aktivity v public relations: školení řidičů pro firmy, výstupy projektů, 

společné vystupování školy a firmy na veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci, Jablonci n. N. 
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a České Lípě, atd. Webové stránky školy www.sosag.cz: škola uveřejňuje aktuální nabídky 

zaměstnání.  

Firmy jsou aktivní nejen při nabídce zaměstnání pro absolventy školy, ale vystupují 

aktivně jiţ při náboru ţáků do 1. ročníků. 

Škola provozuje autoškolu pro výuku ţáků automobilních oborů. V rámci vedlejší 

hospodářské činnosti je autoškola otevřena i pro veřejnost v rozsahu všech skupin řidičského 

oprávnění. Veřejnost má moţnost vyuţívat rovněţ školní autoservis. Na opravách vozidel se 

podílejí ţáci 2. a 3. ročníků, kteří jsou odměňováni za produktivní práci.  

Škola se účastní zahraničních stáţí, které organizuje v rámci projektu Leonardo. Pro 

přípravu ţáků jazykového gymnázia a pedagogického lycea v rámci jazykové přípravy 

proběhly dva výměnné jazykové pobyty v rámci projektu Comenius. Oba se setkaly s velkým 

zájmem ze strany ţáků i rodičů. Škola byla v dubnu hostitelskou zemí asi stovky studentů a 

pedagogů ze sedmi zemí Evropy v rámci vícestranného jazykového projektu Comenius.  

Pro ţáky je 1 x za rok uspořádána soutěţ automechaniků, kterou střídavě zajišťují 

partnerské školy ve městech Zittau, Jelenia Gora a Liberec.  

Konkrétní případy dobré praxe:  

Spolupráci se školou navázala firma Schindler, která je nadnárodní firmou pro výrobu 

a opravy výtahů. Připravila pro ţáky odborný výcvik přímo ve firmě. Sepsala s rodiči ţáků ve 

třetím ročníku smlouvu. Smlouva zavazuje ţáka pracovat ve firmě alespoň jeden rok po 

ukončení vzdělávání. Firma poskytuje mimo stipendia pracovní oblečení dopravu, stravování 

a ubytování. V prvním roce vyuţili tuto nabídku čtyři ţáci, ve druhém roce jeden ţák, ve 

třetím roce dva ţáci. V letošní roce jsou v této firmě v rámci odborného výcviku tři ţáci. 

Zástupci firmy se zúčastňují veletrhů vzdělávání. Firma dodává škole vybavení a vzdělává 

učitele odborného výcviku. Firma se podílela na tvorbě jednotných závěrečných zkoušek.  

Škola dlouhodobě spolupracuje s firmou Elitronic, firma poskytuje podmínky pro 

odborný výcvik ţáků. Pořádá stáţe pro učitele odborného výcviku a seznamuje je s 

nejnovějšími technologiemi ve výrobě elektroniky. Pořádá exkurze pro ţáky. Dodává do 

výuky komponenty a technologie jako dar škole. Škola pro firmu organizuje systém firemního 

vzdělávání. Škola pro firmu připravuje nové zaměstnance z řad nezaměstnaných 

prostřednictvím kurzů pro úřady práce. Kvalitu vzdělávání zaměstnanců firmy a účastníků 

rekvalifikačních kurzů hodnotí technolog a personalista firmy. 
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 5.3. Průběh vzdělávání 

Údaje o přijímacím řízení  

Přijímání ţáků probíhalo v řádných termínech určených MŠMT ČR na základě 

stanovených kritérií a po projednání v přijímací komisi. Přihlášení ţáci nekonali přijímací 

zkoušky s výjimkou ţáků tercie šestiletého gymnázia.Tito konali přijímací zkoušku z 

matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů. Přijímací řízení bylo prováděno 

formou pohovoru přijímací komisí. Kriteria přijímacího řízení byla zveřejněna v souladu s § 

60 zákona č. 561/2004, Sb. Osobní pohovor s uchazečem byl jiţ vyzkoušen při přijímacím 

řízení v minulém roce. Přinesl řadu nových situací a zkvalitnil zejména sociální stránku 

přijímacího řízení.  

Byly uskutečněny dvě kola přijímacího řízení na technické obory a pro jazykové 

gymnázium. Obory byly v prvních ročnících naplněny. Problémem bylo naplnit první ročníky 

technických učebních oborů vzhledem k nepříznivé demografické situaci a sníţeného zájmu 

ţáků i rodičů o tříleté učební obory. Ve výsledku i na tyto obory bylo přijato uspokojivé 

mnoţství ţáků.  

Při přijímání do elektrotechnických oborů se speciálně přihlíţelo k ţákům se ZPS a 

tito ţáci byli po zváţení studijních výsledků ze ZŠ přednostně přijímáni. Novým trendem je 

přijímání ţáků ke studiu s individuálním studijním plánem. Tito ţáci mají ve většině případů 

ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Pro svoji práci potřebují absolvovat 

vzdělání v elektrotechnickém učebním oboru. Jedná se o ţáky, kteří pracují ve firmách nebo 

podnikají.  

Mimo toto přijímací řízení jsou v průběhu školního roku přijímáni ţáci podle 

aktuálních moţností školy :  

a) ţáci do prvních ročníků zejména z důvodu přestěhování nebo prospěchových důvodů na  

jiných středních školách,  

b) ţáci do vyšších ročníků a zde pak převaţují ţáci, kteří nezvládají studijní obory jiných  

škol. Ti jsou přijímáni na tříleté učební obory  
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 5.4. Výsledky vzdělávání žáků a studentů za školní rok 2009/2010 

Údaje o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek  

 

 

5.5. Uplatnění absolventů za školní rok 2009/2010 
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5.6. Řízení školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V oblasti řízení školy došlo k podstatné změně systému. Systém řízení je koncipován v 

duchu ISO 9001 – 2008. Jsou stanoveny kompetence všech pracovníků školy. Jsou popsány 

jednotlivé procesy řízení a parametry hodnocení. Je zpracován a zpřístupněn pro všechny 

pracovníky školy seznam a aktuální verze všech formulářů a dokumentů školy. Systém se 

výrazně zkvalitnil a byl vytvořen systém kontrolních mechanizmů.  

Celá škola je nastavena v oblasti rozvrhu na systém odborných učeben. Tento systém 

organizace výuky má mnoho výhod. Hlavní výhodou je ekonomické vyuţití učeben pro velký 

počet ţáků. Netopí se tedy v prázdných učebnách. Další výhodou je daleko menší riziko 

šikany, protoţe o přestávkách se ţáci přesunují do jiné učebny a na chodbách je dozor. 

Vlastními silami jsme vybudovali na chodbách kamerový systém, který monitoruje chování 

ţáků. Navíc se zabrání poškozování školního majetku. V neposlední řadě se jedná i o 

hygienický prvek a pohybovou aktivitu ţáků a prostor pro setkávání a komunikaci mezi nimi.  

Ve škole byla zřízena studovna pro studenty. Studenti ji mohou vyuţívat ve volných 

hodinách a o polední přestávce k odpočinku a samostudiu.Studovna má standardní reţim.  

Ve spolupráci s úřadem práce realizujeme rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě 

nezaměstnané v oblasti elektrotechnických prací se zaměřením na pájení. Ve spolupráci s 

personalisty elektrotechnických firem se nám podařilo některým z nich zabezpečit pracovní 

zařazení. Provádíme i vzdělávání firemních zaměstnanců podle jejich zadání především v 

oblasti elektroniky. Škola zabezpečovala ve spolupráci s firmou Attest rekvalifikační kurzy 

pro nezaměstnané se zaměřením na různé úrovně práce s PC.  

Naplněnost školy je jednou z klíčových oblastí v řídící práci ředitele i veškerého 

personálu. Pořádali jsme osobní nábor v základních školách v celém Libereckém kraji. Na 

tomto náboru se částečně podíleli i naši sociální partneři. Škola se předvedla na veletrzích 

vzdělávání v Jablonci n. Nisou, České Lípě, Turnově a Liberci. Prezentace se prováděla také 

na setkání výchovných poradců v Liberci. V letošním roce jsme pořádali setkání výchovných 

poradců přímo v naší škole. Na toto setkání byli pozváni zástupci elektrotechnických, 

výtahářských a strojírenských firem.  

Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Liberci, Ústí nad Labem, Olomouc a 

Plzeň v systému pedagogických praxí studentů. 
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Seznam pedagogických pracovníků SOŠ a G Liberec, Na Bojišti 15 

Školní rok 2009/2010 

Hromadná školení 

p. č. Příjmení jméno, titul 1 2 3 4 5 

1. Krabs Zdeněk, Ing.      

2 Bartoš Jiří, Ing.    X X 

3. Bělohradský René, Mgr. X X  X X 

4. Bittnerová Daniela, RNDr.      

5. Čihák Ladislav  X   X 

6. Dovinová Blaţena, Ing. X X X X X 

7. Erhartová Vladimíra, RNDr. X  X  X 

8. Fantová Štěpánka, Mgr. X X X   

9. Hejátková Daniela, Ing.   X  X 

10. Hejduk Petr, Mgr. X X X X X 

11. Horáková Daniela, Mgr. X X X  X 

12. Hozák Jiří, Mgr. X X X X X 

13. Hriníková Tereza, Mgr. X X X X X 

14. Hromková Oxana X X   X 

15. Ibrahimová Hana, Mgr.     X 

16. Jančušová Štěpánka X   X X 

17. Jarkovská Vladimíra, Mgr. X  X X X 

18. Jelínková Katarína, Ing. X X   X 

19. Josífková Jitka, PhDr.      

20. Jursová Jitka, PaedDr.      

21. Kloučková Jitka, Mgr. X X X X X 

22. Koblíţek Miroslav, PaedDr.  X    

23. Kocumová Zuzana, Bc. X X    

24. Konvalinková Jana, MgA.      

25. Košek Ondřej, Mgr. X X X X  

26. Kozák Aleš, Mgr.      

27. Kučerová Eva, RNDr.   X  X 

28. Kudibal Jaroslav, Bc. X X X X X 

29. Laimarina Martin, Ing.      

30. Malý Bohumil, Ing.  X    

31. Melč Josef, Ing. X  X X X 

32. Mikesková Ivana, Mgr.  X X X X 

33. Mikesková Petra, Mgr.  X X   

34. Mooney Kirsty X    X 

35. Motejzík Zdeněk, Ing.  X X X X 

36. Müllerová Jana, Ing.  X X   

37. Novotná Petra, Mgr. X X X X X 

38. Nedomlel Michal, Mgr. X X X X X 

39. Opltová Marie, Mgr. X X   X 

40. Ozánne Sonia     X 

41. Patrman Rudolf, Ing. X X X X X 

42. Plevová Kateřina, Mgr. X X  X X 

43. Pluhařová Eva, Mgr. X X X X X 

44. Procházková Daniela, Mgr. X X X X X 
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45. Rozkovcová Aneta, Mgr.      

46. Sengrová Adéla, Mgr. X X  X X 

47.  Stachová Yvona, Ing. X X X   

48. Svoboda Bedřich,  Mgr.     X 

49. Šefčovič Dušan, Mgr. X X X X X 

50. Šenkýřová Radmila, Mgr. X X X X  

51. Šída Vladimír, Mgr. X X X  X 

52. Šikner Roman X X   X 

53. Šlamborová Irena, Mgr., Ph.D.      

54. Šlosiariková Šárka, Mgr. X X X X X 

55. Špidlová Jitka, Mgr. X X X X X 

56. Tesař Jan, Ing. X X X X X 

57. Tichá Radka     X 

58. Timpelová Dana, Mgr.      

59. Tišerová Renata, Mgr. X X X X X 

60. Tvrzníková Anna, Ing. X X X  X 

61. Vaníčková Petra, Mgr. X X  X X 

62. Vaňková Dagmar, Mgr. X X X   

63. Vomáčka Josef, Ing. X X X X X 

64. Zizien Adama Mgr.      

Popisky: 

1 – Školení na PC – 31. srpna 2009 

2 – Školení zrakové postiţení – 1. září 2009 

3 – Školení UNIV II. – 18. prosinec 2009 

4 – Školení – SAS, ISO, IVP – 29. leden 2010 

5 – Homofobie v ţákovských kolektivech – 16. únor 2010 
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Hromadné školení – UNIV 2 

Statistické zhodnocení 

 

 

 

Otázky ANO NE 

1. Bavilo Vás absolvované školení? 25 18 

2. Bylo školení zajímavé? 30 13 

3. Odnesli jste si z absolvovaného školení nějaké nové zajímavé poznatky? 36 7 

4. Mělo pro Vás toto školení smysl? 33 10 

5. Chtěli byste školení znovu absolvovat? 21 22 



 

 

 
30 

Hromadné školení – ASA, ISO, IVP 

Statistické zhodnocení 

 

 

Otázky ANO NE 

1. Bavilo Vás absolvované školení? 51 33 

2. Bylo školení zajímavé? 57 27 

3. Odnesli jste si z absolvovaného školení nějaké nové zajímavé poznatky? 52 32 

4. Mělo pro Vás toto školení smysl? 53 31 

5. Chtěli byste školení znovu absolvovat? 44 40 
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DVPP (školení) 

Zhodnocení efektivnosti 

p. č. Příjmení jméno, titul Popis školení 

1. Krebs Zdeněk, Ing.  

2. Bělohradský René, Mgr.  

3. Bittnerová Daniela, RNDr.  

4. Čihák Ladislav  

5. Dovinová Blaţena, Ing.  

6. Erhartová Vladimíra, RNDr.  

7. Fantová Štěpánka, Mgr. 

Ciskom – hodnotitel MZ. ČJL (1., 2.), ÚZ MZ CJ 

(1., 2.), NIDV Liberec 1. Část školení k udělení 

certifikace ČJL, 2. Část školení k udělení 

certifikace z cizího jazyka 

8. Hejátková Daniela, Ing. SCIO – přijímací řízení - testy 

9. Hejduk Petr, Mgr. 

Nová maturita ČJ, ČJ – Nová maturita, Praha – 

NAEP – školení Leonardo Da Vinci projekt 

mobility, ČJ – Nová maturita 

10. Horáková Daniela, Mgr.  

11. Hozák Jiří, Mgr.  

12. Hriníková Tereza, Mgr.  

13. Hromková Oxana  

14. Ibrahimová Hana, Mgr.  

15. Jančušová Štěpánka  

16. Jarkovská Vladimíra, Mgr.  

17. Jelínková Katarína, Ing. 
Hodnocení  pís. zkoušky z cizího jazyka – nová 

maturita 

18. Josífková Jitka, PhDr.  

19. Jursová Jitka, PaedDr.  

20. Kloučková Jitka, Mgr.  

21. Koblíţek Miroslav, PaedDr.  

22. Kocumová Zuzana, Bc.  

23. Konvalinková Jana, MgA.  

24. Košek Ondřej, Mgr.  

25. Kozák Aleš, Mgr.  

26. Kučerová Eva, RNDr. 

SAS – aktualizace - školní maturita, dvoudenní 

akreditovaný seminář, SCIO – přijímací řízení – 

testy, 7x o alergii a astmatu pro školy 

27. Kudibal Jaroslav, Bc.  

28. Laimarina Martin, Ing.  

29. Bartoš Jiří, Ing.  

30. Melč Josef, Ing.  

31. Mikesková Ivana, Mgr.  

32. Mikesková Petra, Mgr. 

Seminář pro příjemce, informační seminář pro 

překladatele projektů Comenius, COMDI – volba 

povolání, COMDI – volba povolání 

33. Mooney Kirsty  

34. Motejzík Zdeněk, Ing.  

35. Müllerová Jana, Ing.  
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36. Novotná Petra, Mgr.  

37. Nedomlel Michal, Mgr. Ciskom – nová maturita (1., 2.) 

38. Opltová Marie, Mgr. 
Hodnotitel ČJ (Státní maturity, mat. zkoušky), 

učitel SŠ a tvorba ŠVP, Homofobie 

39. Ozánne Sonia  

40. Patrman Rudolf, Ing.  

41. Plevová Kateřina, Mgr. 
Nová maturita – certifikační školení NIDV, ČJ – 

nová maturita, Školení nová maturita z ČJ 

42. Pluhařová Eva, Mgr.  

43. Procházková Daniela, Mgr.  

44. Rozkovcová Aneta, Mgr.  

45. Sengrová Adéla, Mgr.  

46.  Stachová Yvona, Ing. NAEP – financování ev. programu Leonardo 

47. Svoboda Bedřich,  Mgr.  

48. Šefčovič Dušan, Mgr.  

49. Šenkýřová Radmila, Mgr.  

50. Šída Vladimír, Mgr.  

51. Šikner Roman  

52. Šlamborová Irena, Mgr., Ph.D.  

53. Šlosiariková Šárka, Mgr.  

54. Špidlová Jitka, Mgr. Hodnotitel – ustní zkouška NJ 

55. Tesař Jan, Ing.  

56. Tichá Radka  

57. Timpelová Dana, Mgr.  

58. Tišerová Renata, Mgr. 

Prezenční a e-learningové semináře k nové 

maturitě III. – V. 2010, 7x o alergii a astmatu pro 

školy 

59. Tvrzníková Anna, Ing.  

60. Vaníčková Petra, Mgr. Ciskom – hodnotitel písemných prací AJ (1., 2.) 

61. Vaňková Dagmar, Mgr.  

62. Vomáčka Josef, Ing.  

63. Zizien Adama Mgr.  
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Individuální školení - statistické zhodnocení 

 

Otázky ANO NE 

1. Bavilo Vás absolvované školení? 27 7 

2. Bylo školení zajímavé? 28 6 

3. Odnesli jste si z absolvovaného školení nějaké nové zajímavé poznatky? 32 2 

4. Mělo pro Vás toto školení smysl? 31 3 

5. Chtěli byste školení znovu absolvovat? 19 15 
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Další vzdělávání pracovníků 

V průběhu roku byla věnována zvýšená pozornost dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

Typ vzdělávání, kurzu, studia 

 počty 

účastníků typ výstupu  

Exkurze DENSO 3  

Rozšiřující studium-DĚJEPIS 1 osvědčení 

Rozšiřující magisterské studium-Evropská studia a veřejná správa 1 osvědčení 

Doplňkové pedagogické studium 1 osvědčení 

Školení SCHINDLER-servisní technik 1  

Školení-PARADOX-zabezpečovací technika 1  

Jablotron-firemní školení 2 osvědčení 

Tyflocentrum - školení 2 osvědčení 

CERMAT-nová maturita 23 osvědčení 

Školení zrakové postiţení 40  

 Školení UNIV II. 12  

Homofobie v ţákovských kolektivech 60  
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6. Záměry školy 
Předpokládaný vývoj  

Celková dlouhodobá koncepce rozvoje školy vychází z poţadavků sociálních partnerů 

na kvalitní absolventy uplatnitelné v praxi. Důleţitou klíčovou dovedností je jazyková 

připravenost našich absolventů. To platí zejména pro ţáky jazykového gymnázia a 

pedagogického lycea. Dobrá jazyková úroveň je však důleţitá i pro technické obory. Chceme 

proto vyuţívat atraktivních metod výuky jazyků a statutu rodilého mluvčího. Zejména velký 

zájem velvyslanectví Francie je příleţitost pro výjimečnost našich absolventů. Dalším 

aspektem je poţadavek Úřadu práce v Liberci na technicky vzdělané absolventy učebních 

oborů. Současná ekonomická recese se musí co nejméně odrazit v přípravě našich ţáků na 

budoucí povolání a studium. V období, kdy dnešní ţáci prvních ročníků budou opouštět 

vzdělávání, bude ve společnosti úplně jiná ekonomická situace. Kvalitní a vzdělaní absolventi 

pomůţou v tomto období obsadit klíčová místa nejen v průmyslu, ale i ve sluţbách a 

výzkumu. Úsilí všech zaměstnanců školy je nejen odborně vzdělávat, ale i vychovávat a 

motivovat naše studenty.  

Vzdělávací, výchovné a investiční záměry  

Na základě spolupráce s Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci a 

ostatními pedagogickými fakultami v ČR se nám daří získávat čerstvé absolventy. Ko lektiv 

pedagogů má výrazně niţší věkový průměr, neţ v předchozích obdobích. Škola je v současné 

době technicky vybavena na špičkové úrovni. To potvrzuje fakt, ţe je dnes Fakultním 

pracovištěm Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.  

V dalším období chceme rozvíjet spolupráci s Technickou universitou v Liberci a 

připravovat podmínky pro uplatnění našich absolventů ve sféře terciárního vzdělávání 

automobilních a elektrotechnických oborů. Zlepšit kvalitu výuky zejména anglického a 

francouzského jazyka a jeho uplatnitelnost v praxi. Výrazně zkvalitnit spolupráci s Oddělením 

pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice. Zefektivnit výuku 

informačních technologií. Zvýšit úroveň především aplikované matematiky upotřebitelné v 

běţné technické praxi. Jedním z důleţitých úkolů dalších období je obhájit certifikaci ISO 

9001:2008. Vyuţívat vzdělávací program mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci, který je 

zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu a v projektech Comenius, zorganizovat výměny 

studentů. Výrazně chceme rozšířit zahraniční spolupráci a podporovat výměnné pobyty 

studentů v zahraničí.  
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Povaţujeme za ekonomické vyuţít kvalitní vybavení učebními pomůckami, které 

škola má k dispozici a vytvořit vzdělanostní technický základ pro rozvoj automobilní a 

elektrotechnické výroby v Liberci. Dlouhodobá tradice představuje velkou výhodu pro 

vytvoření centra automobilní vzdělanosti. Technické a elektrotechnické obory se na naší škole 

vyučovaly jiţ mezi světovými válkami, automobilní obory od roku 1945.  

Naším cílem je pokračovat v systému jednotných závěrečných zkoušek pro všechny 

technické obory v rámci České republiky.  

V rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vytvořit centrální školící místo a 

zvýšit počet vyškolených řidičů. Nabídnout ostatním autoškolám spolupráci pro zkvalitnění 

výuky. V oblasti řízení realizovat změnu kompetencí jednotlivých pracovníků vedení školy a 

posunutí celého systému směrem ke strukturovanému stupňovitému řídícímu systému.  

Protoţe, jsme soustředili odborný výcvik z SPV Auto do vlastních prostor, je nutno 

vybudovat ještě jedu dílnu pro výuku automechaniků. Pro tuto aktivitu bychom rádi pouţili 

prostředky vlastní a finance z investičních projektů. 

Vývojové trendy  

Vzhledem k demografické situaci je nutné vynaloţit daleko vyšší prostředky a energii 

na zviditelnění školy. Je nutné rozšířit spolupráci se sociálními partnery. Pro mimorozpočtové 

financování je nutné získávat větší objem financí z projektů a grantů.  

Vytvořit podmínky pro větší rozšíření celoţivotního vzdělávání, které zefektivní 

vyuţití potenciálu školy. Zefektivnit systém hlavní činnosti v oblasti autoservisu. Rozšířit 

jazykovou výměnu našich ţáků v zahraničí formou dlouhodobých stáţí.  

Škola úzce spolupracuje s Katedrou vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci. 

V rámci spolupráce vyuţívá pro výuku svých studentů naše vybudované a technikou Bosch 

vybavené diagnostické centrum. Ve škole je provozována autoškola pro výuku automobilních 

oborů v řízení motorových vozidel. Škola má nově registrovanou koncesní listinu na 

vnitrostátní nákladní dopravu. V rámci vedlejší hospodářské činnosti provozuje škola 

autoškolu i pro veřejnost v rozsahu všech skupin řidičského oprávnění.  

Školní komplex dále tvoří tělocvična a posilovna, která je přístupná ţákům i v 

odpoledních hodinách. Studentům i personálu slouţí školní jídelna.  

Škola navázala v rámci svých aktivit celoţivotního učení úzké kontakty se sociálními 

partnery z oblasti dopravy. Příkladem je výborná spolupráce s firmou Severotrans Liberec. 

Zájem o spolupráci je z dalších dopravních a logistických společností. Zaběhnutá je 

spolupráce s firmami Litra a ČESMAD, které představují důleţité dopravce v republice. Škola 

má akreditaci pro provádění profesního školení řidičů.  
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I v letošním roce ţáci všech učebních oborů vykonávali pilotní jednotné závěrečné 

zkoušky ve spolupráci s NÚOV Praha. Tento systém se ukázal jako velmi efektivní a umoţnil 

srovnání s ostatními školami stejného zaměření. Naše škola se podílela na tvorbě podkladů 

pro jednotné závěrečné zkoušky pro obory Elektromechanik pro zařízení a přístroje se 

zaměřením na výtahy a zabezpečovací techniku. 

Z uvedeného návrhu je zřejmá snaha o zefektivnění prostředků vynakládaných na 

vzdělávání. Spolupráce se sociálními partnery umoţní zvýšit náročnost ve výuce a odbornou 

připravenost absolventů a současně zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Také jejich 

uplatnitelnost v terciární sféře je měřitelným ukazatelem vzdělávání. Pro oblast terciárního 

vzdělávání chceme připravit absolventy s kvalitním základem pro vysokoškolská studia a se 

skvělou jazykovou vybaveností pro studia na zahraničních vysokých školách.  

Důleţitým úkolem školy je vytvářet podmínky pro celoţivotní vzdělávání s moţností 

vyuţití zařízení školy k rekvalifikačním, vzdělávacím a jiným kurzům. Specializovat se na 

dopravní a logistickou oblast a spolupracovat s předními dopravními firmami na obsahu RVP 

v této oblasti. Přispět ke zvyšování podvědomí a vzdělanosti řidičů všech kategorií ve 

spolupráci s odborem dopravy Libereckého kraje. Nelze zapomínat na zlepšování podmínek 

pro studenty i zaměstnance ve všech oblastech 

7. Závěr 

Účelem vlastního hodnocení je nutnost pruţně reagovat na nahodilé i potenciální 

okolnosti. Neustále prověřovat, rozvíjet a zdokonalovat jednotlivé strategické cíle a vyvaţovat 

poţadavek pruţnosti a stability.  

Vlastní hodnocení školy je základem pro objektivní posuzování strategických cílů 

školy a jejich dosaţení. Přestoţe vlivy, působící na dosaţení cílů nejsou vţdy příznivé, lze 

dosáhnout úspěchu. Vyţaduje to však dobré a obětavé personální obsazení s pozitivním 

myšlením. 

Další důleţitou podmínkou je vytvoření pracovních týmů, s konkrétní odpovědností. 

Závěrem bych chtěla poděkovat firmě ATTEST za pilotní projekt vlastního hodnocení školy, 

rovněţ tak i ţákům, studentům , pedagogům a rodičům za spolupráci při pořizování podkladů 

pro autoevaluaci školy. 


