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1. Základní identifikační údaje OU a PrŠ 

 

 

 Název právnické osoby:  Odborné učiliště a Praktická škola, Brno,                                             

Lomená 44 

 

 Identifikátor  právnické osoby 600 025 055 

 

     Adresa Lomená 44, 617 00 Brno 

 

 Telefon 545233110 

 

 Fax                                                               545233110 

 

 E-mail oupslom@iol.cz 

 

     Adresa pro dálkový přístup                          www.oupslomena.cz 

 

     Ředitel školy: Ing.Ladislav Hochman 

     

 Adresa: Brno, Štefáčkova 3, PSČ 628 00 

 

     Ředitel je současné statutárním orgánem právnické osoby 

    

   Právní forma: příspěvková organizace  

 

    IČO: 00567213 

 

 Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně 

  právní forma : kraj., IČO :  70 888 337 

                                                                               Adresa : Žerotínovo nám 3/5 

                                                                                            601 82 Brno 

                                                                                            

    Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. 

 

    Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení 

 

    1. Střední škola 

    kapacita : 448 cílová : 448 žáků 

        IZO  : 110 025 857             

        místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  

        1. Lomená 44, 617 00 Brno 

        2. Moravanská 83f, 619 00 Brno 

mailto:oupslom@iol.cz


        3. Lomená 38, 617 00 Brno 

 

  

 

     2. Internát 

     kapacita : 80 cílová : 80 lůžek 

         IZO  : 150 067 623         

         místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

         1. Lomená 44, 617 00 Brno         

   

 3. Domov mládeže 

     kapacita : 120 cílová : 120 lůžek 

         IZO  : 110 250 036    

         místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

         1. Lomená 44, 617 00 Brno      

 

    4.  Školní jídelna 

     kapacita : 2600  cílová : 2600 stravovaných 

         IZO  : 110 250 044    

         místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

         1. Lomená 44, 617 00 Brno      

 

      

 Datum zařazení do sítě škol : 

     1.1. 1993  jako Odborné učiliště Brno, Dukelská 65 

     1.7. 1995  jako Odborné učiliště a Speciální rodinná škola Brno, Dukelská 65 

     1.7. 1997  jako Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Dukelská 65 

     1.11.1998 jako Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 

 

     Rejstřík škol a školských zařízení:   

 1.1. 2005    Odborné učiliště a Praktická škola ,Brno, Lomená 44 

                         označení druhu školy – Střední škola   

 

  

 

 Školská rada ustavena dne 20.2. 2012: 

  

      Zvoleni členové školské rady : za zřizovatele :  Petr Cajzl 

      Ing. Pavel Franta  

                                                  Ing. Zdeněk Vích 

    z řad rodičů :     Josef Haris 

      Jana Mičková 

      Marcela Skácelová 

                                                          z řad pedag.pracovníků :  Mgr. Miloš Chrást 

      Mgr. Hana Manová 

      Mgr. Ilona Nováková  

     

 

 



 

  

2. Základní charakteristika OU a PrŠ 

 

OU a PrŠ je speciálně pedagogické vzdělávací a výchovné zařízení 

komplexního typu. Areál školy je umístěn v Brně – Komárově, je velmi dobře 

dostupný MHD, je poblíž hlavního vlakového nádraží i nádraží autobusového. 

Zabezpečuje teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování.  

Odborné učiliště poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve 

stavebnictví, průmyslu a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, domov 

mládeže a internát.. Kromě výuky pro žáky zajišťuje odborné exkurze, sportovní 

kurzy a soutěže, kulturní akce. Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, vydáním 

výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce. 

Praktická škola poskytuje střední vzdělání bez výučního listu žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů  

nemohou vyučit. Praktická škola je dvouletá, je nově koncipovaná podle nových 

učebních dokumentů platných od září 2005, je ukončena vysvědčením o závěrečné 

zkoušce a absolvent získá stupeň středního vzdělání. 

   OU a PrŠ v současné době sdružuje následující školy a školská zařízení s kapacitou: 

Odborné učiliště a Praktická škola   
      

    448 žáků 

Internát s kapacitou        80 žáků 

Domov mládeže     120 žáků 

Školní jídelna  2 600 jídel/den 

 

                                  Zaměstnanci OU a PrŠ, Brno, Lomená 44: 

Pedagogičtí pracov. Nepedagogičtí pracov.

ředitel 1 zástupce -ekonom 1

zástupce TV 1 školní kuchyně 17

zástupce OV 1 ostatní 28

zástupce VMV 1

šk. psycholog 1

spec. pedagog 1

učitelé teorie 20

vedoucí učitelé OV 4

učitelé OV 31

vychovatelé 4

CELKEM 65 46  
  



Škola působí od roku 1961. Na základě optimalizačního rozhodnutí byl tomuto 

Odbornému učilišti a Praktické škole od 1.7.1997 přidělen areál Lomená 38-44. 

Komplexní forma přípravy byla započata ve školním roce 2000/2001, kdy došlo 

k přestěhování teoretického vyučování z objektu Dukelská 65, Brno-Husovice. 

Postupně došlo k redukci odloučených pracovišť (Praktická škola – Brechtova 6,  

Knihařské práce – Cejl 40). 

V současnosti jako odloučené pracoviště působí pouze automontážní dílny na ul. 

Moravanská 83f v Brně-Přízřenicích, které slouží k praktickému vyučování učebního 

oboru 23-51-E/01Strojírenské práce (automontážní práce). 

Všechny budovy a pozemky, které užívá OU a PrŠ, jsou výhradně ve vlastnictví 

JMK. 

  

Pozemky zastavěné 

      nezastavěné 

6 741 m2 

13 030 m2 

Plochy všech podlaží budov 

      hlavních i vedlejších 

16 802 m2 

z toho       výukové prostory 

                 ubytování - pokoje 

      ostatní 

      komunikace (v budovách) 

3 670 m2 

2 064 m2 

7 693 m2 

3 375 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Současná vzdělávací nabídka oborů 

 

 

 

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 

Obory vzdělání 
 

23-51-E/01 Strojírenské práce pro hochy, 3letý, výuční list 
 (automontážní práce) 

29-51-E/01 Potravinářská výroba pro hochy i dívky, 3letý, výuční list 
 (cukrářské práce) 

34-57-E/01 Knihařské práce pro hochy i dívky, 3letý, výuční list 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby pro hochy i dívky, 3letý, výuční list 
 (kuchařské práce) 

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce pro hochy, 3letý, výuční list 

75-41-E/01 Pečovatelské služby pro hochy i dívky, 3letý, výuční list 
 (pečovatelské práce) 

29-51-E/02 Potravinářské práce pro hochy i dívky, 2letý, výuční list 
 (pekařské práce) 

36-64-E/01 Tesařské práce pro hochy, 3letý, výuční list 

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro hochy, 3letý, výuční list 
 (truhlářské práce ve stavebnictví) 

36-67-E/01 Zednické práce pro hochy, 3letý, výuční list 

78-62-C/02 Praktická škola pro hochy i dívky, 2letá, vysvědčení 

 
 
 
Ve všech výše uvedených oborech probíhá výuka od 1.9. 2011 již podle nových 
školních vzdělávacích programů, s jedinou výjimkou, a tou je  Praktická škola 
dvouletá, kdy výuka bude zahájena od 1.9. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Koncepce rozvoje 

 

Celá koncepce rozvoje školy vychází ze základní rozvojové vize: Vytvořit a stabilizovat školu jako 

multifunkční speciálně vzdělávací centrum zřizovatele, poskytující střední vzdělání s výučním listem a 

bez výučního listu v oblasti služeb, průmyslu a stavebnictví. 

Pro zajištění kvality výchovy, vzdělávacího procesu a jeho efektivity je mimořádně významné 

rozpracování vnitřního informačního systému, který bude sledovatelný ve všech stupních řízení a 

kontrol včetně informace pro vnější činitele.  Tento systém bude vycházet z analytických metod 

především SWOT analýzy, kde budou sledována pozitiva, ale hlavně možná rizika a překážky, které je 

nutné v rámci celého systému překonávat. 

 

1 SWOT ANALÝZA  

Silné stránky 

- stabilizované prostorové, materiální, 

technické a personální podmínky pro 

realizaci vzdělávacího programu školy 

a pro výuku ve všech stávajících 

oborech 

- v oblasti škol výhradně určených pro 

vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (střední 

vzdělání a střední vzdělání s výučním 

listem) se jedná o výrazně největší 

školu v regionu celé Moravy, s žáky 

nejen z kraje Jihomoravského, ale též 

s výrazným podílem žáků z krajů 

sousedících  

- vzdělávací nabídka je v souladu 

s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy 

Jihomoravského kraje, velmi dobře 

funguje obousměrná prostupnost 

vzdělávání ve vazbě na další školy 

v regionu vzdělávající žáky převážně 

z intaktní populace 

- podpora integrační politiky u osob 

znevýhodněných na trhu práce 

- široká a mnohostranná spolupráce se 

sociálními partnery, firmami, 

profesními cechy a vědeckými 

pracovišti pedagogických fakult MU 

Brno a UP Olomouc 

- naše škola užívá název Fakultní škola 

Pedagogické fakulty MU, od r. 2010 

má statut „Univerzitní cvičné školy 

Mendelovy univerzity v Brně 

- vysoký počet pedagogů se speciálně 

pedagogickým vzděláním 

- sledování úspěšnosti absolventů školy 

na trhu práce – pravidelné pořádání 

konferencí na toto téma 

 

 

- možnosti zvýšení kapacity výukových 

Slabé stránky  

 

 

- vysoký počet žáků odcházejících během 

studia, zvláště žáků romských 

- řešení inkluzivní problematiky ve směru 

intaktní populace – zaměstnavatelé 

- nedostatek prostorů pro sportovní vyžití 

žáků – návaznost na převod některých 

nezastavěných pozemků v areálu školy 

do majetku města Brna v roce 2000 

- počet nekvalifikovaných odborných 

učitelů - výrazné zlepšení stavů 

- vybavenost školy PC, multimediální a 

prezentační technikou – situace se 

v posledním období výrazně zkvalitňuje 

po realizaci dvou projektů ESF. 

 



prostor pro rozšíření vzdělávací 

nabídky v rámci případné optimalizace 

sítě škol, určených pro vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

Příležitosti 

- vytvoření systému zaměřeného na 

komplexnost při poradenství 

v sociálních službách a 

zaměstnavatelskou politiku u 

znevýhodněných skupin obyvatel 

- vytvoření zázemí pro zajištění 

poradenské činnosti při přípravě pro 

uplatnění znevýhodněných osob na 

trhu práce 

- posílení kvality života osob se 

zdravotním postižením 

- využití kapacity školy jako 

multifunkčního vzdělávacího centra 

v oblasti speciální pedagogiky, ve 

vazbě na akreditaci školy na pořádání 

profesních vzdělávacích kurzů, 

zaměřených především na romskou 

minoritu 

- rozvoj aktivit školy v rámci projektů 

EU, zaměřených na kvalitu výuky, 

vzdělávání osob s lehkou a střední 

mentální retardací. 

- zavedení a podpora využívání 

informačních a komunikačních 

technologií v odborných předmětech a 

praktickém vyučování 

- výrazné rozšíření hlavní i doplňkové 

činnosti v oblasti stravování, 

ubytovacích služeb, autoopravárenství, 

zhotovování výrobků, zařízení a 

vybavení pro provoz školy 

- propagace a prezentace školy 

- zahraniční kontakty školy 

Ohrožení 

 

- legislativní opatření, která neumožňují 

přijímání žáků mimo určená 

diagnostická kritéria 

- masivní demografický pokles absolventů 

ze ZŠ, 

- absolventi ZŠ se speciálním vzdělávacím 

programem jsou ve velké míře přijímáni 

bez výběrového řízení na běžná SOU, 

kde jsou velmi často neúspěšní, ve studiu 

již pak nepokračují 

- dlouhodobá a vysoká míra 

nezaměstnanosti znevýhodněných osob 

v regionu  

- sociálně – patologické jevy 

- vulgarita ve směru žák – učitel, uvolnění 

režimu a kázně 

 

 

 

 

 

2. VÝCHOZÍ FILOZOFIE ROZVOJE ŠKOLY 

 

- Integrace, sociální inkluze, uplatnění na trhu práce, vyrovnávací a podpůrná opatření 

Otevřenost školy všem skupinám zaměřeným na profesní přípravu, primárně přijímat osoby 

s mentálním postižením a kombinovanými vadami, sledovat jejich možnosti uplatnění, zajišťovat 

smlouvy pro pracovní uplatnění, evaluace všech postupů a výsledků. 

- Multikulturnost výchovy a vzdělávání 

Spolupráce se školami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměření na romské etnikum, 

vytváření podmínek minoritám, uplatňování alternativních a augmentativních metod. 

 

 

 

 

 

 

 



- Uplatňování enviromentální politiky v celém výchovně vzdělávacím procesu 

Estetizace prostředí ve spolupráci s  praktickým vyučováním, práce s materiály, ochrana životního 

prostředí, modernizace postupů. Zřízení funkce koordinátora EVVO a jeho zařazení do vzdělávání 

Optimalizace sítě škol 

- pro snížení finančních prostředků, vynakládaných zřizovatelem na provoz škol s neustále se 

zmenšujícím počtem žáků, působících často v budovách města Brna, lze v podmínkách komplexního 

areálu Lomená bez významnějších nároků na investice úspěšně připravit koncepci sjednoceného 

edukačního působení  na žáky se zdravotním postižením v celém spektru žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

-  využít ubytovací kapacitu pro potřebu ubytování žáků dalších škol zřizovatele. V současné době 

probíhají jednání o přemístění ubytovaných žáků (cca 50) z rušeného DM Chrlice - Roviny, a to k 1.5. 

2012. 

- zajišťovat školní a závodní stravování pro další školy zřizovatele - v současném období ISŠ 

Olomoucká, SŠ Purkyňova, Gymnázium Elgartova, SOŠ a SOU Trnkova. V průměru vaří škola denně 

2000 obědů, školní kuchyně byla v několika etapách zmodernizovaná. 

 

3. OBLAST PODMÍNEK A PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

     - Průkazné vedení osobní dokumentace žáka  
Vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky a s těmito programy během celé školní 

docházky pracovat. Forma individuálního programu nebude pojímána rigidně, ale bude vycházet z 

komplexního poznání žáka, které se bude opírat o všechny dostupné diagnostické výstupy a bude 

obsahovat prognózu, která bude určujícím cíleným faktorem práce se žákem. Kontrola tohoto 

programu bude prováděna ve spolupráci se všemi edukačními podílníky a každý pedagogický 

pracovník bude osobně zodpovědný za plnění programu.  

     - Uplatňovat kapacitu školy.  
Cíl: maximální možné naplnění kapacity školy VERSUS legislativa  
Jak už bylo doloženo, OU a PrŠ Brno, Lomená bezesporu poskytuje svým materiálním 

vybavením i personálním obsazením velmi dobré podmínky pro studium žáků z regionu i 

přilehlých oblastí.  
Pokud ovšem jde o splnění cíle – maximálně naplnit kapacitu školy, což je i celospolečensky 

ekonomicky výhodné - jeví se jako problém zásadního významu některé body vyhlášky ze dne 

25. 5. 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/23005 Sb. Jde zejména o nové znění v paragrafu 3, kde 

odstavec 4 zní: „Žák bez zdravotního postižení se nevzdělává podle vzdělávacího programu 

pro vzdělávání žáků se zdr. postižením“. Výjimku tvoří někteří žáci se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním.  
Do této kategorie žáků bez zdravotního postižení patří mj. ti, u nichž se po absolvování 

psychologického vyšetření zjistí intelektové předpoklady v rámci tzv. „pásma hraničícího 

s lehkým mentálním postižením“ (tedy IQ 70 – 79). Jde přitom o žáky, u nichž se velmi často 

kumuluje řada dalších nepříznivých okolností. Z odborného hlediska pak není divu, že v prostředí 

SOU tito žáci v naprosté většině případů selhávají. Po prožití často velmi frustrujících a jejich 

sebevědomí ničících situací v rámci této školy mají posléze enormní zájem přejít na naše OU. 

Zatímco dříve mohli být přijati /a to nejen v případě selhání na SOU, ale zejména jako do „první“ 

vybrané školy/ „na doplnění počtu žáků ve třídě“, nyní je to jednoznačně zakázáno.  
Tento fakt se jednak samozřejmě negativně projeví na jejich životních perspektivách /je reálný 

předpoklad, že zůstanou bez jakéhokoliv středního vzdělání/, ale velmi susp. se promítne i do 

naplnění našeho školského zařízení už od školního roku 2012/13. Jistou naději vzbuzují 

aktuálně probíhající diskuse na odborné i legislativní úrovni, které by ve svém důsledku 

mohly případně znamenat jisté „změkčení“ výše popsaných kriterií. 
    - Zdravý životní styl 

Pro efektivnost edukačního procesu je významné dodržování hygienických požadavků z pozice 

psychohygieny a zdravého životního stylu. Začátek teoretické výuky v osm hodin a ukončení ve 14.15 

hodin při dimenzi 45 min. vyučovací hodiny odpovídá hygienickým normám. Důslednost musí být 

vyžadována při dodržování právních norem poledních přestávek a přestávek v systému vícehodinových 

bloků. Důsledné plnění těchto ukazatelů bude sledováno v rámci celého kontrolního procesu. Pro 

jednotlivé učebny a specializovaná pracoviště budou vypracovány provozní řády, s nimiž musí být žáci 

seznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.  Za funkčnost těchto řádů budou zodpovídat odpovědní 

pedagogové jednotlivých učeben. 



   - Alternativní postupy 

Ve vzdělávacím systému je velmi důležité využívat všech modernizačních faktorů a alternativních 

postupů, případně jejich prvků. Zde se jeví jako mimořádně významné využití potenciálu 

spolupracujících odborných pracovišť, především kateder speciální pedagogiky MU Brno, UP 

Olomouc, Mendelovy univerzity v Brně,  ale také využití výsledků výzkumných programů, na kterých 

by škola participovala jako partner. Alternativu spatřuji také v reciprocitě s adekvátními zařízeními 

v cizině s využitím kapacity pedagogické a odborné (zejména Bildungszentrum Hirshfelde - SRN), 

v současnosti především odborné praxe žáků potravinářských oborů na pracovištích v Itálii (projekt 

Leonardo).  

 

4. STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 

 

- tvorba, realizace a verifikace školních vzdělávacích programů, 

- postupně vytvořit soubor vlastních učebních textů, zohledňujících potřebu trvalého uplatňování 

speciálně pedagogických postupů při vzdělávání, spolupráce s MU Brno (jsme fakultní školou) 

a UP Olomouc, 

- rozšířit nabídku volnočasových aktivit, 

- věnovat výraznou pozornost motivaci žáků, využívání učebních pomůcek, 

- usilovat o dobré klima školy, zvyšovat prestiž školy, 

- rozšířit spolupráci se školami zahraničními, tedy pokračovat v dlouhodobé spolupráci se školou 

Bildungszentrum Hirshfelde – SRN,  

- tematicky spolupracovat s dalšími významnými partnery školy, kterými jsou zejména: 

Cech malířů, lakýrníků a natěračů ČR 

Společenstvo českých knihařů 

Asociace cukrářů a kuchařů ČR 

IQ Roma servis 

DROM 

Poradenské centrum pro drogové závislosti 

Centrum sociální prevence  

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

- do systému práce trvale zařadit evaluaci a všechny její činitele, důsledně ji uplatňovat v celé 

struktuře zařízení, což předpokládá uplatnění evaluačních mechanizmů ve všech organizačních 

systémech. 

 

5 . PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 

Zařazení učitelů Výše naznačené metodiky kvality a jejich uplatňování  v jakostní politice školy 

jednoznačně předpokládají pregnantní vymezení kompetencí všech zaměstnanců na základě jejich 

odbornosti a kvalifikace. V tomto smyslu nepůjde jen o konstatování kvalifikační roviny, ale půjde o 

sledování v celém systému celoživotního vzdělávání. 

Při kvalifikačním růstu půjde o následující kroky:  

Zvyšování kvalifikace – odborné  - sledování odbornosti z  hlediska učebních programů jak v rovině 

všeobecně vzdělávacích předmětů, tak v rovině předmětů odborné způsobilosti a to: 

a) pravidelné doplňování a výběr kvalifikovaných učitelů, absolventů vysokých škol, 

b) umožnit kombinované studium zkušeným pedagogům z řad stávajícího sboru a v tomto 

studiu je podporovat. 

 

Speciálně pedagogické vzdělání  - ideální formou by bylo dosažení stoprocentní kvalifikovanosti všech 

pedagogických pracovníků ve speciálně pedagogické odbornosti. Je nutno především se tomuto ideálu 

co nejvíce přiblížit: 

- dosáhnout, aby maximum učitelů všeobecných předmětů absolvovalo speciální pedagogiku 

rozšiřující formou a získalo tak další kvalifikaci, 

- dosáhnout, aby učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů absolvovali potřebné 

formy speciálně pedagogického vzdělávání – buď v akreditovaných programech, nebo 

v programech bakalářských, 

- u učitelů odborného výcviku s dlouhodobou praxí a věkově se blížící důchodovému věku zajistit 

vzdělávací akreditované kurzy speciální pedagogiky v systému celoživotního vzdělávání, 

protože se domnívám, že u těchto pracovníků je pozitivní využít jejich odborného potenciálu a 

zkušeností. 



Celoživotní vzdělávání – je nedílnou součástí kvalifikačního i kariérního růstu. Zde se škola bude opírat 

o vysokoškolská pracoviště - budu se snažit zachovat spolupráci ve formě detašovaného pracoviště 

katedry speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci v systému vzdělávacích programů. 

- Stanovení metodických oborových sdružení. Z kvality řízení a požadované efektivnosti výsledků 

jednoznačně vyplývá sestavení odborných metodických komisí, odpovídajících edukačním 

požadavkům. Zde předpokládám důslednost v sestavení podle jednotlivých předmětů 

v zodpovědnosti za plánování a plnění úkolů v průběhu celého roku.  

 

 

    

6. STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

 

- usilovat o aprobovanost a kvalifikovanost pedagogů v souladu s právním předpisem, zákonem č. 

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

Pracovníci, kteří dle § 3, odst. 1, písm. b nemají odbornou kvalifikaci pro přímou ped. činnost, 

byli dne 17.12. 2009  upozorněni zaměstnavatelem, že k 1.1.2015 je toto výpovědním důvodem. 

- každoročně zpracovat plán DVPP, tento plán vyhodnotit vždy k 1. září, včetně absolvování  

akreditovaných kurzů, úkolů stanovených v samostudiu a to u každého ped. pracovníka 

individuálně. 

- při dodržení kvality výuky snížit co nejvíce náklady na platy, tedy snížit počet nadúvazkových 

hodin, dle možností sloučit výuku v podlimitních třídách, tato opatření provést k 1.2. 2009 

- dodržet limit pracovníků v závazných ukazatelích 

- spolupracovat s PdF MU Brno a PdF UP Olomouc a institutem celoživotního vzdělávání 

Mendelovy univerzity v Brně na všech dostupných a vhodných vzdělávacích aktivitách a 

projektech 

- trvale podporovat mobilitu pedagogických pracovníků (zahraniční stáže, Leonardo) 

 

 

7. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

 

V souladu s doporučením „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Jihomoravského kraje“ je nedílnou součástí celého profesního zařízení školní poradenské 

pracoviště. Toto pracoviště vzniklo v současné podobě krátce po mém nástupu do funkce ředitele 

a je profilováno do systému celého zařízení. Nadále budou posilovány jeho kompetence v rámci 

celého výchovně vzdělávacího systému v rovině: 

řešení krizových intervencí, 

poradenská konzultační činnost, zaměřená na všechny subjekty působnosti zařízení, 

podpora a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

diagnostické činnosti, 

profesní poradenství. 

efektivní řešení otázek eliminace negativních dopadů profesní adjustace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eliminace bude řešena v systému fází činnosti, které jsou cíleny pro absolventovo uplatnění 

Fáze činnosti Cílová skupina 

OU Potenciální zaměstnavatel 

Depistážní Žáci bez konkrétní představy 

budoucího uplatnění 

(předpoklad) 

Vyhledávání zaměstnavatelů, 

spolupráce s úřadem práce 

Diagnostická Rozbor připravenosti pro 

pozdější uplatnění 

Konzultace o možnostech 

pracovních míst příslušné 

firmy 

Poradenská Korekce představ pracovním 

uplatnění, sociální cvičení 

Sledování aktuálních 

možností absolventů 

vzhledem k nabídce 

Kontaktní Ověřování reálnosti záměru 

pracovního uplatnění 

Smluvní vztah, zařazení do 

databáze spolupracujících 

firem 

Kontrolní Nabídka konzultace na OU  

a praktické škole v rámci  

profesionální adjustace 

Ověřování poznatků o uplatnění 

absolventů v pracovním procesu 

(po půl roce) 

 

Na základě takto vymezeného obsahu působí v poradenském týmu tři roviny poradenských pracovníků: 

psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce. Nedílnou částí práce školního poradenského 

pracoviště bude důsledná evaluace všech výstupů a postupů realizovaná ve spolupráci s odbornými 

vědeckými pracovišti (PdF UP Olomouc a PdF MU v Brně), kdy součástí bude i prezentace všech 

výsledků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

 

    Zařízení se nachází v souboru budov, které poskytují 

podmínky ke komplexní vzdělávací a výchovné činnosti 

školy v oblasti výuky všeobecně vzdělávacích předmětů , 

odborných předmětů a odborného výcviku  učebních 

oborů v systému středního vzdělávání a středního 

vzdělávání s výučním listem. Tento komplex budov je 

neustále modernizován ve své vnitřní struktuře.  

I v dalším období bude na modernizaci navázáno a 

umožněno efektivní využití stávajících prostor pro 

zkvalitnění edukačního procesu. 

          V první řadě půjde o specifikaci jednotlivých kabinetů a učeben. Profilace těchto 

učeben je velmi významná pro komplexnost výuky a pro realizaci učitelů při hledání 

alternativních forem výuky. 

          Jedním z hlavních záměrů vzdělávání je realizace výuky v učebnách  praktického 

vyučování. Představa vychází z úzké specializace jednotlivých odborností praktických 

programů, které se musí promítnout do vybavenosti učeben, ale musí mít i kreativní nosnost 

ve smyslu edukačního působení na žáka.  

          Jedná se o odborné učebny pro knihařské práce, malířské a natěračské práce. Rezervy 

v kreativním působení jsou  v oborech zednické práce, truhlářské práce, tesařské práce. Jako 

mimořádně závažné pro splnění dlouhodobých cílů školy se jeví vybudování výukového 

centra potravinářských oborů. Činnost tohoto centra se výrazně projeví i ve zvýšení výnosů 

z produktivních prací žáků. 

          Vybavení kabinetů a na ně navazujících učeben musí odpovídat současným moderním 

požadavkům, z čehož vyplývá nutnost plánování modernizace, neustálé doplňování a 

vyhledávání těch nejaktuálnějších pomůcek. 

          V dlouhodobě plánované perspektivě je vybavit učebny moderní mediální technikou, 

která zkvalitní vyučovací proces s postupným doplňováním výpočetní technikou v každém 

kabinetu včetně dostupnosti výpočetní techniky pro všechny žáky. V roce 2012 se situace 

výrazně zlepšuje po realizaci dvou projektů ESF, a to „Mozaika integračních snah“ a 

„Interaktivní výuka“. 

         V oblasti základních učebních pomůcek se škola bude zaměřovat na tvorbu učebních opor 

pro žáky ve všech předmětech.Pro praktickou školu již bylo zpracováno 10 učebních opor, a to 

v rámci realizovaného projektu ESF „Tvorba učebních opor jako alternativního prostředku 

k zajištění klíčových kompetencí pro žáky praktické školy“. Tyto opory by byly zpracovávány 

pro modifikovanou e-learning formou a jsou výsledkem úzké spolupráce s odborníky speciálními 

pedagogy z univerzitních pracovišť.  

         Celý systém materiálně technických podmínek je podřízen systému sledování využití 

všech zdrojů. Do tohoto sledování budou zapojeni všichni pracovníci se zodpovědností plnění 

vedoucím pracovníkům, jejichž povinností bude pravidelná informace a opatření případného 

zlepšení. 

 

        

 

 

 

 

 

 



8.1      STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI MATERÁLNĚ TECHNICKÉHO  

           ZABEZPEČENÍ 

 

- z vlastních zdrojů zrekonstruovat dvě podlaží Domova mládeže a připravit je pro 

ubytování žáků SOU Charbulova ze zrušeného Domova mládeže Chrlice - Roviny 

- zpracovat studii na modernizaci DM a internátu, v rámci optimalizačních trendů by 

ubytovací kapacity mohly sloužit též dalším školám zřizovatele v těsné blízkosti (ISŠ 

Olomoucká, SOU Charbulova) 

- vybudovat výukové dílny oboru zednické práce, automontážní práce, zkolaudovat do 

30.6.2013 

-     plně využít navýšenou kapacitu školní jídelny (2 600 jídel/den) pro stravování dalších  

      škol zřizovatele (v současné době se jedná o Gymnázium, Elgartova, SŠ Purkyňova,   

       ISŠ Olomoucká, SOU Trnkova) 

     -     plně využít kapacitu nově vybudované kantýny ve vstupním prostoru budovy  

           teoretického vyučování pro prodej výrobků žáků potravinářských oborů 

 

 

9.     EKONOMIKA - FINANCOVÁNÍ 

 

 Při důsledném dodržování ukazatelů a kriterií, které odpovídají rozpočtové politice 

zřizovatele i státní příspěvkové organizace, se škola bude snažit rozšířit financování o další 

možné zdroje, které přispějí k zefektivnění výukového procesu a chodu školy. 

 V oblasti hlavní činnosti  po uskutečněné rekonstrukci kuchyně plně využít navýšenou kapacitu 

školní jídelny (2 600 jídel/den) pro stravování dalších škol zřizovatele (v současné době se jedná o 

Gymnázium, Elgartova, SŠ Purkyňova,  ISŠ Olomoucká, SOU Trnkova) 

 V rámci výnosů z produktivní činnosti žáků při praktickém vyučování se jeví výrazné  

     možnosti navýšení jak u oborů stavebních, tak i potravinářských a oborů služeb. 

 V oblasti doplňkové činnosti je možno pro zvýšení jejího přínosu do hospodářského 

výsledku školy docílit v dalších letech růstu podílu prostředků z vlastní činnosti na 

disponibilní zdroje financování školy, které škola má k vlastnímu podnikání. Toto navýšení je 

možno realizovat v oblastech výroby stravy, autoopravárenských prací a ubytovacích služeb. 

  

Optimalizace sítě škol  

-    Jak je uvedeno ve výchozí filozofii projektu, lze v podmínkách komplexního areálu 

Lomená 38-44 úspěšně zvažovat pro snížení finančních prostředků, vynakládaných 

zřizovatelem na provoz škol s neustále se zmenšujícím počtem žáků koncepci sjednoceného 

edukačního působení na žáky se zdravotním postižením v celém spektru žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

-    zmodernizovat ubytovací kapacity DM a internátu tak, aby je bylo možno využít pro 

kvalitní ubytování dalších žáků škol zřizovatele, především SOU Charbulova a ISŠ 

Olomoucká, které jsou téměř v docházkové vzdálenosti. 

 

 

9.1      STANOVENÍ CÍLŮ V OBLASTI EKONOMIKY A FINANCOVÁNÍ 

   

- efektivní hospodaření s přidělenými finančními prostředky 

- sledování s nákladovostí a analýza ekonomické náročnosti stravovacího provozu 

- dosažení zisku v doplňkové činnosti 

- řádné hospodaření s peněžními fondy, dodržování zásad pro čerpání finančních 

prostředků 

- návrhy na další možné doplňkové činnosti a aktivity a jejich realizace 

- v oblasti školního stravování vyřešit ve spolupráci se zřizovatelem závažný problém 

rozporu ve vykazování počtu skutečně uvařených jídel a tzv.  „přihlášených strávníků“ – 



kapacita školní jídelny je evidenčně překračována, ve skutečnosti dle počtu uvařených 

jídel je kapacita školní kuchyně vytížena  na cca 80%. 

 

- aktualizovat k 1.1. 2009 následující interní předpisy : 

 Řídící kontrolní systém OU a PrŠ, Lomená 44  

 Vnitřní platový předpis zaměstnanců OU a PrŠ, Lomená 44 

Vnitřní předpis stanovující výši sazeb stravného náhrad za používání silničních 

motorových  vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot. 

 Vnitřní předpis o provozu dopravních prostředků OU a PrŠ, Lomená 44. 

 Směrnice na doplňkovou činnost.   

    Směrnice o odměňování žáků OU a PrŠ, Lomená 44 za produktivní činnost. 

   Směrnice o pracovních úlevách pracovníků OU a PrŠ, Lomená 44 při zvyšování 

       kvalifikace.  

    Směrnice o změně výplaty osobních příplatku pro provozní pracovníky školní  

       jídelny OU a PrŠ. 

    Směrnice stanovující pravidla k zabezpečení evidence a požadavků na vozidla. 

             Směrnice o zastupování v pracovním procesu OU a PrŠ-snížení rizik. 

              Směrnice o stanovení pravidel při personálních změnách. 

              Směrnice o upřesnění  pravidel  u oboru kuchařské práce – produktivní činnost.  

              Směrnice FKSP.   

             Směrnice k zásadám pro použití prostředků FKSP na penzijní připojištění. 

              Směrnice o vedení pokladny FKSP. 

             Směrnice o stravování zaměstnanců  ve ŠJ Lomená 44.  

              Směrnice o stravování cizích strávníků ve ŠJ Lomená 44 – závodní stravování. 

              Směrnice o ubytování žáků na Domově mládeže a Internátu. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

             Ing. Ladislav Hochman 

                                                                                                    ředitel školy 
 


