
1 

 

Střední odborné učiliště, Na Veselí 51, 140 67, Praha 4 

 
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

v roce 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2 

 

 

 

  

Obsah 
 

I. Úvod ..................................................................................................................................................... 3 

II. Výroční zprávy jednotlivých ŠVS ...................................................................................................... 5 

Vyhodnocení školního roku  2019/2020 - ŠVS Heřmanice ................................................................ 5 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Pardubice ...................................................................... 8 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Plzeň ........................................................................... 10 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Rýnovice ..................................................................... 14 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Světlá nad Sázavou ..................................................... 18 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Valdice ........................................................................ 23 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Všehrdy ...................................................................... 31 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Kuřim .......................................................................... 32 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Stráž pod Ralskem ...................................................... 35 

III. PŘÍLOHY ........................................................................................................................................ 36 

Příloha č. 1 ......................................................................................................................................... 36 

Příloha č. 2 ......................................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Úvod 
 

Střední odborné učiliště v dnešní podobě vzniklo na základě zřizovací listiny ministra 

spravedlnosti, ze které vyplývá i základní charakteristika školy (viz příloha č.1). 

 

Hlavním úkolem v oblasti vzdělávání je vytvářet podmínky pro vzdělávání ve výkonu trestu 

odnětí svobody, a to zejména vhodnou nabídkou vzdělávacích aktivit s cílem uplatnění žáků 

na trhu práce po propuštění z výkonu trestu. Tento úkol je plněn. 

Efektivní naplnění konceptu integrace odsouzených do společnosti je mj. závislé také na 

možnostech, které jsou vězněným osobám nabízeny v oblasti vzdělávání. U odsouzených jsou 

vzdělávací aktivity nedílnou součástí programu zacházení, u obviněných tvoří doplnění 

programových aktivit. Soběstačný způsob života a sociální integrace propuštěného vězně  

do společnosti je do značné míry dána vzděláním a tedy uplatněním na trhu práce. Jako 

nezbytná se ukazuje nutnost vybavit vězněné osoby zejména pracovními kompetencemi, 

uplatnitelnými na trhu práce ve spojení s vývojem poptávky. Nutnou podmínkou musí zůstat 

aktivní zájem o vzdělávání ze strany vězněných osob včetně předpokladu jejich 

vzdělavatelnosti. 

Vzdělávání odsouzených ve Vězeňské službě ČR je děleno na formální a neformální. 

Formální vzdělávání má dvě části, a to vzdělávání organizované Vězeňskou službou ČR  

a vzdělávání organizované jinými subjekty. Obecně lze uvést, že výsledkem formálního 

vzdělávání je doklad o dosaženém vzdělání a výsledkem neformálního vzdělávání je plnění 

programu zacházení. Neformálním vzděláváním rozumíme vzdělávací aktivity realizované 

v rámci programu zacházení, jejichž výstupem není doklad, který by byl uplatnitelný na trhu 

práce. Proto nadále platí nabídka ŠVS o přezkoušení znalostí absolventů některých 

neformálních aktivit (jazykové, počítačové) a tím umožnit odsouzeným získat Osvědčení  

o absolvování kurzu. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo vzdělávání odsouzených mužů a žen realizováno dle učební 

dokumentace schválené ředitelem SOU, dle závěrů měsíčních pedagogických rad SOU a dále 

dle konkrétní situace. 

Tou byla výuka i samotný chod školy poznamenány především v jarních měsících roku  2020 

v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací ve státě a s následnými opatřeními 

vydanými MŠMT, GŘ VS ČR a vedením SOU.  

Dnem 11. 3. 2020 byla nařízením vlády zrušena prezenční výuka ve školách a také vyučující 

všech našich Školských vzdělávacích středisek /dále jen ŠVS/ přešli na distanční formu 

vzdělávání. 

Kromě zajišťování tohoto základního pedagogického úkolu se na šesti ŠVS, kde bylo možné 

využít stávající technické zázemí, začalo okamžitě s výrobou ochranných pomůcek. Na ŠVS 

ve Světlé nad Sázavou a v Pardubicích se šily roušky, na ŠVS ve Valdicích, Rýnovicích, Plzni 

a Heřmanicích se vyráběly ochranné štíty. Jen pro ilustraci – například na ŠVS Valdice se 

počet vyprodukovaných štítů vyšplhal na číslo 2 222.  
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Výroba veškerých ochranných pomůcek, určených především k ochraně zaměstnanců VS ČR 

a vězněných osob, probíhala v těsné spolupráci s vedením jednotlivých věznic a byla 

koordinována vedením SOU, které v této záležitosti úzce spolupracovalo s GŘ VS ČR. 

Závažnou se v této problematické době jevila situace hlavně pro frekventanty závěrečných 

ročníků UO, protože panovala nejistota ohledně konání, či nekonání závěrečných učňovských 

zkoušek. Ty nakonec - díky obnovení výuky, k němuž daly příslušné orgány svolení od 11. 5. 

2020 pro závěrečné ročníky - proběhly dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek 

v plánovaných termínech.  

V rámci písemné části ZZ využila v tomto školním roce naprostá většina našich ŠVS možnost 

konání zkoušky elektronickou formou. 

Pandemická situace poznamenala (vzhledem k lokalizaci jednotlivých středisek napříč celou 

republikou) práci zaměstnanců SOU i z dalšího úhlu - veškeré porady SOU na interpersonální 

úrovni začaly probíhat výhradně formou skypových schůzek, celostátní pedagogická rada 

konající se každoročně v měsíci březnu byla zrušena. 

Po celý školní rok, a to i v období, kdy SOU fungovalo v tzv. nouzovém režimu školy,  se 

opět realizoval institut stipendií pro studující odsouzené, kterým SOU naplňuje Doporučení 

výboru ministrů Rady Evropy No. R(89)12 o vzdělávání ve vězení.  

Jednoznačný postup při udělování stipendia je, se souhlasem zřizovatele, upraven Nařízením 

ředitele SOU č. 1/2019, kterým se vydává stipendijní řád Středního odborného učiliště. 

Novým významným počinem vedení SOU, byla implementace SWOT analýzy jako moderní 

metody pro marketingovou komunikaci do fungování našeho SOU.  

SWOT analýza se má stát základem pro stanovení strategie naší školy a její prosperity 

v budoucnosti. Metoda především hledala a analyzovala silné a slabé stránky uvnitř školy a 

poskytla možnost reálně vyhodnotit sílu vlastního vnitřního prostředí našeho SOU vzhledem 

k budoucnosti. 

V souvislosti s posledně zmíněným řešilo vedení SOU již v průběhu letošního školního roku 

navýšení počtu učebních oborů kategorie H pro příští školní rok, a to z dosavadních 3 

(organizovaných na ŠVS Valdice, Rýnovice a Stráž pod Ralskem) na 4. Dotčeným střediskem 

se stalo ŠVS Pardubice, pro které znamenal letošní školní rok průběžnou práci na uvedení UO 

65-51-H/01 Kuchař-číšník do života od září 2020. 

Činnost našich ŠVS, a tudíž i její vyhodnocení, měly ve školním roce společné jmenovatele 

v oblastech, jakými jsou vzdělávání odsouzených; součinnost ŠVS a OVT; metodická a 

kontrolní činnost; personální oblast; hospodaření a finanční zabezpečení; spolupráce s dalšími 

subjekty; současné úkoly a vize do budoucnosti.  

Podle konkrétní situace v jednotlivých ŠVS se střediska potom v různém rozsahu těmto 

oblastem věnovala i v rámci výročních zpráv. 

Tyto jsou uvedeny níže v oddíle II. 
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II. Výroční zprávy jednotlivých ŠVS 

 

Vyhodnocení školního roku  2019/2020 - ŠVS Heřmanice 
 

Vzdělávání odsouzených mužů a mladistvých mužů ve ŠVS Heřmanice probíhalo ve školním 

roce 2019/2020 v těchto formách výuky: 

• Tříletý učební obor 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce zkrácený 

dle ŠVP na dva roky, probíhal večerní formou studia ve třídách 1E2 (druhý ročník) a 

1E3A (třetí ročník).  

• Desetiměsíční akreditovaný záuční kurz Elektrotechnik probíhal ve třídě X1Et  

• Pětiměsíční neakreditovaný záuční kurz Zámečník probíhal ve třídě X1Zm (2. běhy za 

školní rok). 

• Desetiměsíční kurz FIE probíhal ve třídě X1F2 

Výuka probíhala dle stanovené učební dokumentace schválené ředitelem SOU. 

Třída 1E2 – třídní učitel Mgr. Miroslav Čajan 

• V průběhu šk. roku bylo zařazeno celkem 21 ods. mužů 

• Školní rok ukončilo ve třídě   20 ods. mužů 

• Ročníkové vysvědčení získalo  20 ods. mužů 

• Žádný žák nepropadl 

• Žádný žák neopakuje ročník 

• Výchovná opatření – 1 žák Billý Martin byl 18. 5. 2020 z důvodu zaviněného 

závažného porušení školního řádu rozhodnutím UVŠVS ze studia vyloučen.  

Třída 1E3A – třídní učitel Mgr. Miroslav Wondra 

• V průběhu šk. roku bylo zařazeno celkem 18 ods. mužů 

• Školní rok ukončilo ve třídě   14 ods. mužů 

• Ročníkové vysvědčení získalo  14 ods. mužů 

• Žádný žák nepropadl 

• Žádný žák neopakuje ročník 

• Zanechání studia na vlastní žádost – 1 žák Kuběnka Jakub dne 21. 1. 2020 

• Výchovná opatření – 3 žáci byli z důvodu zaviněného závažného porušení školního 

řádu rozhodnutím UVŠVS ze studia vyloučeni. (Mazur Stanislav – dne 18. 11. 2019, 

Fafejta Miroslav – dne 12. 2. 2020, Faltýnek Aleš – dne 18. 5. 2020) 

Závěrečné učňovské zkoušky (písemná část 5. 6. 2020, praktická část 8. a 9. 6. 2020, ústní 

část 16. 6. 2020) skládali odsouzení pod dohledem zkušební komise, které předsedal Mgr. 

Aleš Smolka Dis., učitel Střední školy teleinformatiky, Ostrava, p.o..  
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K závěrečné učňovské zkoušce bylo přihlášeno celkem14 žáků. Ke zkoušce se dostavilo 

13 žáků v řádném termínu, z toho 2 žáci z civilního sektoru. 1 žák z civilního sektoru se 

bez řádné omluvy nedostavil k žádné části závěrečné zkoušky. 

• Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce získalo 11 žáků. 

o 3 žáci prospěli s vyznamenáním 

o 8 žáků prospělo 

o 3 žáci neprospěli (v tuto chvíli 1 žák písemně požádal ŘSOU o opravný termín 

ústní části závěrečné učňovské zkoušky – 23. září 2020) 

Třída X1Et – třídní učitel Radek Valášek 

• V průběhu šk. roku bylo zařazeno celkem 14 ods. mužů 

• Vzdělávání ukončilo ve třídě celkem 11 ods. mužů 

• Osvědčení z kurzu získalo celkem  11 ods. mužů 

Třída X1Zm – třídní učitel Jaromír Přibyl – 2. běhy za školní rok 

• V průběhu šk. roku bylo zařazeno celkem 22 ods. mužů a ods. mladistvých 

mužů 

• Vzdělávání ukončilo ve třídě celkem 21 ods. mužů a ods. mladistvých 

mužů 

• Potvrzení z kurzu získalo celkem  21 ods. mužů a ods. mladistvých 

mužů 

Třída X1F2 – třídní učitel Mgr. Miroslav Čajan 

• V průběhu šk. roku bylo zařazeno celkem 11 ods. mužů a ods. mladistvých 

mužů 

• Vzdělávání ukončilo ve třídě celkem 5 ods. mužů a ods. mladistvých 

mužů 

• Vzdělávání v kurzu bylo přerušeno úmrtím učitele 16. 10. 2019 

Počty žáků zařazených do vzdělávání na začátku školního roku: 73 žáků 

• Třída 1E2  21  ods. mužů 

• Třída 1E3A  18  ods. mužů 

• Třída X1Et  12  ods. mužů     

• Třída X1Zm  11  ods. mužů a ods. mladistvých mužů 

• Třída X1F2  11  ods. mužů a ods. mladistvých mužů 

Počty žáků zařazených do vzdělávání na konci školního roku:  61  žáků 

• Třída 1E2  20  ods. mužů 

• Třída 1E3A  14  ods. mužů 

• Třída X1Et  11  ods. mužů     

• Třída X1Zm  11  ods. mužů a ods. mladistvých mužů 
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• Třída X1F2  5 ods. mužů a ods. mladistvých mužů 

Personální situace a personální změny: 

Na začátku školního roku 2019/2020 byla personální situace ŠVS Heřmanice: 

Ing. Tomáš Král  učitel – vedoucí ŠVS 

Mgr. Miroslav Čajan  vedoucí učitel a zástupce vedoucího ŠVS 

Mgr. Miroslav Wondra učitel 

Radek Valášek  učitel (učitel odborného výcviku) 

Jaromír Přibyl   učitel (učitel odborného výcviku) 

Bc. Andrea Teglová  asistentka ŠVS 

 

Vedoucí učitel a zástupce vedoucího ŠVS Mgr. Miroslav Čajan zemřel náhle 16. 10. 2019. 

Bylo nutno řešit personální obsazení ŠVS. Od 1 .6. 2020 zastává tuto funkci pan Radek 

Valášek a po výběrovém řízení byl od 1.6.2020 přijat na funkci učitele odborného výcviku 

pan Jiří Kimmel.  

 

Současná personální situace ŠVS Heřmanice: 

 

Ing. Tomáš Král  učitel – vedoucí ŠVS 

Radek Valášek  vedoucí učitel a zástupce vedoucího ŠVS 

Mgr. Miroslav Wondra učitel 

Jiří Kimmel   učitel (učitel odborného výcviku) 

Jaromír Přibyl   učitel (učitel odborného výcviku) 

Bc. Andrea Teglová  asistentka ŠVS 

 

Vyhodnocení plnění odučených hodin u jednotlivých učitelů:  

Odučené hodiny jednotlivých učitelů, byly dle stanoveného rozvrhu hodin zapisovány do 

elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. Nejčastějšími důvody neodučených hodin u 

jednotlivých učitelů v tomto školním roce byly úmrtí učitele, pracovní neschopnost učitelů, 

čerpání indispozičního volna zaměstnanci, školní prázdniny, služební příprava příslušníku 

výrobní zóny věznice, ošetřování člena rodiny zaměstnancem a v tomto školním roce hlavně 

uzavření školy nařízením vlády ČR z důvodu šířící se pandemie COVID -19.  

 

Neodučené hodiny nepřítomných učitelů byly řešeny ve většině případů dohledem ve výuce 

přítomnými vyučujícími. 

 

Zaměstnanci ŠVS se ale v době uzavření školy z důvodu pandemických opatření podíleli na 

snižování napětí mezi odsouzenými ve věznici formou dobrovolného vzdělávání odsouzených 

po malých skupinkách, dle stanoveného rozpisu, až do doby možného obnovení školní 

docházky.  

 

Zpracoval a za správnost odpovídá:  Ing. Tomáš Král 



8 

 

Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Pardubice 

  

Úvod 

 

Vzdělávání odsouzených mužů ve školním roce 2019/2020 bylo realizováno dle závěrů 

pedagogických rad SOU VS ČR a konkrétní situace.  

Vedení SOU v souvislosti se situací šíření koronaviru (ve shodě s organizačními 

jednotkami VS ČR) připravilo v průběhu školního roku plán přechodného období výuky (tzv. 

nouzový režim).  

 

Rozbor výsledků dosažených v jednotlivých formách vzdělávání ve školním roce 

2019/2020 

  Vzdělávací aktivity pro odsouzené muže: 

1. Učební obor Práce ve stravování 

2. Kurz anglického jazyka 

3. Kurz základů výpočetní techniky 

4. Kurz výtvarného zpracování keramiky 

5. Kurz malířských a natěračských prací 

6. Kurz FIE 

7. Kurz Chovatel včel 

 

Hlavní vzdělávací aktivitou je ve školském středisku obor Práce ve stravování.  Závěrečné 

zkoušky vykonalo a výuční list získalo 29 odsouzených.  

Kurz anglického jazyka pro začátečníky i pro pokročilé probíhal týdně v dopoledním 

bloku. Rozhodující požadavkem pro zařazení do skupin byla úroveň jazykových znalostí, ale 

také schopnost procesu učení, což je důležité pro udržení motivace. V učebně bylo vytvořeno 

audio prostředí, které rozšiřuje a zlepšuje možnosti výuky. 

Kurz základů výpočetní techniky tvořila jedna skupina. Základním smyslem bylo podat 

informaci o přínosu práce na PC a jejího využití v praxi. Absolventi se seznámili se správou 

souborů, se zabezpečením dat, tvorbou adresářové struktury, filosofií práce s textem, s 

tabulkovým kalkulátorem, grafy, s funkcemi atd… 

„Finální“ výrobky, kterými se ŠVS pravidelně prezentuje při pedagogických radách, 

vznikaly v Kurzu výtvarného zpracování keramiky. Odsouzení se dozvídají poznatky o 

keramické výrobě, keramických materiálech, jejich vlastnostech, úpravě, technologiích 

zpracování surovin. Prohlubují si znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálů. 

Dostávají se přes ruční tvarování, lití do forem až po vytáčení modelů na hrnčířském kruhu, či 

glazování. Při praktických činnostech je patrný blahodárný vliv jemné motoriky na psychiku, 

zklidnění, snížení tenze. 
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Kurz malířských a natěračských prací je v praktické části zaměřen na využití a uvedení 

získaných teoretických poznatků do činností, které přispívají k prodloužení životnosti zařízení 

a materiálů pardubické věznice, zlepšují vzhled a estetiku prostředí. 

Kurz FIE- Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a 

rozvíjet učební potenciál jedince. Vychází z principů strukturální kognitivní 

modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský 

organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je 

stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. 

Feuersteinova metoda představuje propracovaný systém pro rozvoj kognitivních schopností. 

Kurz Chovatel včel využívá zázemí a pedagogický potenciál Věznice Pardubice. Součástí 

kurzu jsou témata: 

posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů; 

praktické léčení včelstev; 

vedení včelařské evidence; 

údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení; 

péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku; 

rozmnožování včelstev. 

ŠVS navazuje na činnost zaměstnanců oddělení výkonu trestu a spolupracuje s nimi. 

V kurzech bylo celkem vydáno 72 osvědčení. 

Výběr odsouzených do školského vzdělávacího střediska probíhá ve spolupráci s oddělením 

výkonu trestu. Je zaměřen hlavně na odsouzené ve věku od 18 – 26 let. Jde o skupinu, která je 

vzhledem k dosud neukončené sociální integraci relativně nejsnadněji ovlivnitelná - ať již v 

pozitivním, nebo negativním smyslu - a je nutné jí věnovat zvýšenou penitenciární péči. V 

tom také spatřujeme jeden z hlavních cílů vzdělávání. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo průběžně v ŠVS evidováno celkem 200 odsouzených. 

Vyřazení odsouzených jsou zapříčiněna především podmínečným propuštěním z výkonu 

trestu, zdravotními důvody, porušením školního řádu, případně bezpečnostními důvody.  

 Závěr 

Vzdělávání odsouzených se provádí v souladu s obecně platnými normami a interními 

předpisy. Výuka probíhá dle učebních plánů schválených MŠMT. Nabídka vzdělávacích 

aktivit je upravována dle složení odsouzených osob ve Věznici Pardubice a dále podle 

požadavků SOU VS ČR v koordinaci s GŘ VS ČR. 

Zpracoval a za správnost odpovídá: Mgr. Jaroslav MUDROCH 
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Plzeň 

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka podle učební dokumentace schválené 

ředitelem SOU. Vzdělávání zajišťovalo na začátku školního roku sedm učitelů. Ke dni 31. 3. 

2020 naše řady opustil Bohumil Mlynařík, takže v současné době má ŠVS v Plzni šest stálých 

zaměstnanců- učitelů.  

V průběhu školního roku 2019/2020 docházelo do některé ze vzdělávacích aktivit 174 

odsouzených. Vysvědčení, výuční list nebo doklad o absolvování kurzu získalo 75 

odsouzených. 

 

Vzdělávání odsouzených mužů probíhalo v těchto formách:  

 

1) V rozsahu 21 hodin výuky týdně, kde se odsouzení posuzují jako pracovně zařazení 

• Dvouletý učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce - probíhal ve třídách 

SP2P (1. ročník) a SP3A,SP3B (2. ročník) 

• Kurz elektrotechnik 3XET  

 

2) V kurzech s nižším rozsahem výuky 

• Německý jazyk (10 měsíců) 

• Český jazyk pro cizince (10 měsíců) 

• Kurz FIE standart (10 měsíců) 

• Kurz 3D tisk (10 měsíců) 

• Doplnění základního vzdělání (10 měsíců) 

• Kurz praktické dovednosti (5 měsíců)  

 

 

 

        Učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – třída SP2, třídní učitel Mgr. Petr Šváb 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 32 žáků.  

• Zanechání studia: 11 žáků 

• Školní rok ukončilo 21 žáků.  

• Ročníkové vysvědčení získalo 21 žáků.  

 

V průběhu roku bylo vzdělávání a chování žáků hodnoceno vždy ve čtvrtletí na 

klasifikační pedagogické radě. V případě shody všech vyučujících byly uděleny návrhy na 

udělení kázeňské odměny. V průběhu studia se žáci zařazení do učebního oboru Strojírenské 

práce v rámci odborného výcviku věnovali ručnímu zpracovaní kovů po zvládnutí základních 

pracovních postupů žáci začali se strojním zpracovaní kovů. V rámci úklidových prací se 

věnovali různým druhům úklidů, malovaní a údržbě strojního zařízení celého ŠVS věznice 
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Plzeň. Při úklidu se učili zacházet s chemickými a technickými úklidovými prostředky, 

naučili se třídit odpad.  

 

Učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – třída SP3A, třídní učitel Ing. Luboš Strejc 

• Na začátku školního roku nastoupilo do třetího ročníku 22 žáků.  

• Zanechání studia: 6 žáků. 

• Školní rok ukončilo 16 žáků.  

• Ročníkové vysvědčení získalo 16 žáků.  

 

V průběhu roku bylo vzdělávání a chování žáků hodnoceno vždy ve čtvrtletí na 

klasifikační pedagogické radě. V případě shody všech vyučujících byly uděleny návrhy na 

udělení kázeňské odměny. Studium úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou celkem 15 žáků, 

z toho 12 prospělo s vyznamenáním a 3 prospěli.  

 

Závěrečná zkouška:    písemná část - 1. 6. 2020, 

                                       praktická část - 3. a 4. 6.2020, 

ústní část - 12. 6. 2020, 

předseda zkušební komise Mgr. Houška  SPŠ Strojní Plzeň  

místopředseda Pavel Kalina – vedoucí učitel ŠVS Plzeň 

členové komise Mgr. Petr Šváb, Mgr. Pavel Hrdlička, Ing. Luboš Strejc –     

učitel ŠVS Plzeň Miloslav Kušl– učitel OdV ŠVS Plzeň, odborník z praxe 

Vojtěch Brada Mistr pracoviště údržba věznice Plzeň 

 

V průběhu studia se žáci zařazení do učebního oboru Strojírenské práce v rámci odborného výcviku 

věnovali ručnímu opracováním kovů po zvládnutí základních pracovních postupů žáci začali se 

strojním zpracovaní kovů. V rámci úklidových prací se věnovali různým druhům úklidů, malovaní  

a údržbě strojního zařízení celého ŠVS věznice Plzeň. Při úklidu se učili zacházet s chemickými  

a technickými úklidovými prostředky, naučili se třídit odpad.  

 

Učební obor č. 23-51-E/01 Strojírenské práce – třída SP3B, třídní učitel Mgr. Pavel Hrdlička.  

• Na začátku školního roku nastoupilo do třetího ročníku 23 žáků.  

• Zanechání studia: 5 žáků 

• Školní rok ukončilo 18 žáků.  

• Ročníkové vysvědčení získalo 18 žáků.  

 

V průběhu roku bylo vzdělávání a chování žáků hodnoceno vždy ve čtvrtletí na 

klasifikační pedagogické radě. V případě shody všech vyučujících byly uděleny návrhy na 

udělení kázeňské odměny. Studium úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou celkem 17 žáků, 

z toho 6 prospělo s vyznamenáním a 11 prospělo. 

 

Závěrečná zkouška:   písemná část - 2. 6. 2020, 
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praktická část - 5. a 8. 6.2020, 

ústní část - 15. 6. 2020, 

předseda zkušební komise Mgr. Houška  SPŠ Strojní Plzeň  

místopředseda Pavel Kalina – vedoucí učitel ŠVS Plzeň 

členové komise Mgr. Petr Šváb, Mgr. Pavel Hrdlička, Ing. Luboš Strejc – učitel 

ŠVS Plzeň, Miloslav Kušl– učitel OdV ŠVS Plzeň, odborník z praxe Vojtěch Brada, Mistr 

pracoviště údržba věznice Plzeň 

 

V průběhu studia se žáci zařazení do učebního oboru Strojírenské práce v rámci odborného výcviku 

věnovali ručnímu zpracovaní kovů po zvládnutí základních pracovních postupů žáci začali se strojním 

zpracovaní kovů. V rámci úklidových prací se věnovali různým druhům úklidů, malovaní a údržbě 

strojního zařízení celého ŠVS věznice Plzeň. Při úklidu se učili zacházet s chemickými a technickými 

úklidovými prostředky, naučili se třídit odpad.  

 

        Kurz Elektrotechnik  – třída 3XET, vedoucí kurzu Stanislav Kajer 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 13 žáků.   

• Zanechání studia: 1 žák 

• Kurz ukončilo 12 žáků.  

• Potvrzení o absolvování kurzu získalo 12  

 

V průběhu roku bylo vzdělávání a chování žáků hodnoceno vždy ve čtvrtletí na 

klasifikační pedagogické radě. V případě shody všech vyučujících byly uděleny návrhy na 

udělení kázeňské odměny. V průběhu studia se žáci zařazení do kurzu Elektrotechnik v rámci 

odborného výcviku věnovaly zapojovaní dle elektro schémat po zvládnutí základních 

pracovních postupů žáci začaly se zapojováním složitějších elektrických obvodů. V rámci 

úklidových prací se věnovaly různým druhům úklidů, malovaní a údržbě strojního zařízení 

celého ŠVS věznice Plzeň. Při úklidu se učili zacházet s chemickými a technickými 

úklidovými prostředky, naučily se třídit odpad.  

 

Německý jazyk – třída 3XNJ, vedoucí kurzu Mgr. Petr Šváb 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 10 žáků.  

• Školní rok ukončilo 10 žáků. 

 

 

Český jazyk pro cizince – třída 3XČC, vedoucí kurzu Mgr. Petr Šváb  

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 10 žáků. 

• Školní rok ukončilo 10 žáků. 

  

Kurz FIE standart – třída X3F1 vedoucí kurzu Mgr. Pavel Hrdlička 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 7 žáků. 
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• Školní rok ukončilo 7 žáků. 

 

Kurz 3D tisk – třída X3DT, vedoucí kurzu Mgr. Pavel Hrdlička 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 10 žáků. 

• Školní rok ukončilo 8 žáků 

 

Kurz Doplnění základního vzdělání, X3ZV vedoucí kurzu Mgr.  Petr Šváb 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 24 žáků. 

• Školní rok ukončilo 24 žáků. 

 

Kurz Praktických dovedností -  třída, vedoucí kurzu Ing. Bohumil Mlynařík 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 23 žáků.  

• Kurz ukončilo 10 žáků (první běh) 

• Potvrzení o absolvování kurzu získalo 10  

 

Chod střediska v nouzového stavu 

Dne 11. 3. 2020 dochází k uzavření školy, která dle zápisu z vedení Generálního ředitelství 

VS ČR ze dne 23. 3. 2020 (Čj.:NS-  57802-38/ČJ2020-800001-GŘ) funguje, SOU 

v nouzovém režimu. Počínaje dnem 2. 4. 2020 byly zahájeny „přezkušovací“ hodiny (cca od 

8,00 – 10,00 hodin vždy s omezeným počtem žáků, kdy bylo vypracování zadaných úkolů 

kontrolováno, tyto úkoly byly zadány v předešlé době, a byly předávány nové. Od 11. 5. 2020 

začala výuka 3 ročníků, která byla i nadále na dobrovolné bázi. Vyučování stěžejních 

předmětů. K přezkoušení z nastudované látky docházelo ve všech třídách učebního oboru 

Strojírenské práce a kurzu X3ET dle rozpisu žáku. Šlo především o to, aby byla zajištěna 

připravenost třetího ročníku na vykonání závěrečných zkoušek v řádném termínu. Toto 

zajištovali učitelé teoretických předmětů. Dnem 25. 5. 2020 vstoupilo v platnost Mimořádné 

opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví – o přítomnosti žáků ve školách zřízených MS 

ČR. Byla zahájena výuka všech ročníků. Ve zbylé pracovní době učitelé připravovali další 

pracovní materiály pro žáky učebního oboru a kurzu X3ET.  

V dílnách odborného výcviku od 2. 4. 2020 probíhalo procvičování praktických dovedností 

a to v čase (7:45 – 11:30). Po celou dobu mimořádných opatření probíhal tisk na 3D tiskárně 

– OOP štíty 

Zpracoval a za správnost odpovídá: UV ŠVS Bc. Pavel Kalina  
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Rýnovice 
 

Vzdělávací aktivity ŠVS Rýnovice  

Školské vzdělávací středisko (dále ŠVS) ve Věznici Rýnovice ve sledovaném období 

poskytovalo nabídku vzdělání v učebním oboru Obráběč kovů, doplněné aktivitami v 

odborných kurzech (Knihař, FIE).  

Novinkou od školního roku 2019/20 je nulová tolerance omamných a psychotropních látek. 

Školní řád, se kterým se seznámili všichni žáci při nástupu do ŠVS obsahuje informaci o 

„vyloučení žáka ze studia z důvodu pozitivního testu OPL nebo z důvodu odmítnutí testu“. 

 

1.1 Personalistika 

Vzdělávací aktivity ŠVS zajišťovalo ve sledovaném období 7 stálých zaměstnanců (4 

učitelé teoretických předmětů  - Ing. Bohumila Nová, Mgr. Roman Hlubuček, Mgr. Ivo Mátl, 

Mgr. Jindřich Fajfr a 3 učitelé odborného výcviku – Zbyněk Kašpar, Petr Bíza, Josef 

Zámečník) a 1 externí učitel (ředitel SOU Mgr. Josef Polcer - každý týden vyučuje v ŠVS 

skupinu žáků v kurzu FIE).   

 

K 31. 08. 2019 přestali v ŠVS Rýnovice vykonávat pedagogickou činnost externí učitelé 

Mgr. Jaroslav Holý a Mgr. Jaroslav Hruška.  

K 31. 08. 2020 ukončí pracovní poměr v ŠVS Rýnovice Josef Zámečník. Od 01. 09. 2020 

bude v ŠVS Rýnovice působit v rámci dohody o provedení práce.   

 

01. 09. 2020 nastoupí do ŠVS Rýnovice nový učitel odborného výcviku Bc. Jiří Valtr. 

 

ŠVS v rámci své činnosti využívá pracovního místa na funkci instruktor odborného 

výcviku. Funkce studijního referenta byla na základě mimořádné události ze dne 20. 01. 2020 

zrušena. 

1.2 Učební obor č. 23-56-H/01 Obráběč kovů 

     Výuka probíhá „večerní“ formou studia (23 hodin týdně) ve dvou ročnících, ve kterých 

jsou dvě paralelní třídy.  

Do druhého ročníku bylo po vykonání rozdílových zkoušek přijato 48 žáků (přijato bylo 25 

žáků z Věznice Rýnovice, 23 žáků z ostatních věznic, 3 žáci v průběhu školního roku). 

Pololetní vysvědčení obdrželo 40 žáků (13 prospělo s vyznamenáním, 27 prospělo). 

Ročníkové vysvědčení obdrželo 39 žáků (18 prospělo s vyznamenáním, 21 prospělo). Sdělení 

o ukončení vzdělávání si podalo 11 žáků, 1 žák byl vyloučen ze ŠVS z důvodu hrubého 

porušení školního řádu 

Do třetího ročníku nastoupilo 44 žáků. Pololetní vysvědčení obdrželo 37 žáků (9 prospělo s 

vyznamenáním, 25 prospělo, 3 neprospěli). Ročníkové vysvědčení obdrželo 35 žáků (6 

prospělo s vyznamenáním, 29 prospělo).  
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Sdělení o ukončení vzdělávání si podalo 6 žáků, 3 žáci byli vyloučeni ze ŠVS z důvodu 

hrubého porušení školního řádu. 

     K Jednotné závěrečné zkoušce 2019/2020 bylo přihlášeno 35 žáků – Ústní část učňovské 

zkoušky proběhla 18. a 19. 06. 2020. 7 žáků obdrželo výuční list s hodnocením – prospěl s 

vyznamenáním, 20 žáků prospělo, 5 žáků se nedostavilo a celkem neprospěli 3 žáci. 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 bylo vyhlášeno 1. února 2020 a do dvou tříd 

učebního oboru Obráběč kovů přijmeme až 48 žáků, 6 žáků do kurzu Knihař. Ve Věznici 

Příbram se 05. 03. 2020 uskutečnil nábor žáků do učebního oboru Obráběč kovů. 

1.3 Prospěchové kapesné 

Na základě NŘ SOU č.1/2019 ze dne 14. 01. 2019, probíhalo vyplácení prospěchového 

stipendia žákům SOU navštěvujícím učební obory a akreditované odborné kurzy.  Žáci, kteří 

mají maximálně 15% absenci, mohou na základě komplexního hodnocení obdržet kapesné ve 

výši 600 Kč, 800 Kč nebo 1000 Kč. Při zajišťování kapesného probíhá spolupráce 

s ekonomickým oddělením Věznice Rýnovice. Za pět měsíců 1. pololetí školního roku 

2019/20 bylo vyplaceno 322.072 Kč. Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bylo 

vyplaceno 276.691 Kč.   

1.4 Kurz Knihař 

Odborný kurz Knihař navštěvovalo 6 žáků. Ve školním roce 2019/20 je na základě 

pravidel SOU učební délka v kurzu upravena na max. 11 hodin týdně.  V praxi to znamená, že 

žáci docházejí do odborného kurzu 1x týden na 8 učebních hodin. Kurz vede paní Ing. 

Bohumila Nová.  

V kurzu se dařilo vyhotovit dárkové a propagační předměty (program plesu IZS, trhací 

bločky, opravy brožur a knih).  

1.5 Kurz FIE 

V tomto kurzu vyučovali 2 učitelé 5 skupin FIE se 46 žáky. V rámci projektu 

Thinking, Learning, Freedom se proškolili dva pracovníci Vězeňské služby – Jan Caldr Dis., 

Mgr. Lenka Jindrová.  

1.6 Finanční zabezpečení ŠVS Rýnovice 

Rozpočet ŠVS Rýnovice na rok 2020 byl přidělen v celkové výši 730 tis. Kč. Podle 

rozpočtových položek je rozepsán na jednotlivá analytika.  

ŠVS Rýnovice má ve svém užívání majetek (bez nemovitostí) ve výši 7,23 mil. Kč.     

1.6.1 ŠVS zakoupilo pro potřeby školní výuky 2 roboty VEX IQ. Robot je pojízdný s 

programovatelným displejem (bez paměťových karet, dálkového ovládání). Od září 2020 se 

budou žáci ŠVS seznamovat s ovládáním a řešením problémů v oblasti robotiky.   
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1.6.2 ŠVS zakoupilo pro potřeby odborného výcviku stříkací box, válcovací hlavu na 

závity.  

2 Spolupráce s Věznicí Rýnovice 

Spolupráce s Věznicí Rýnovice je bezproblémová, pokračuje v mnoha oblastech 

společných cílů (IT, stipendium, přijímací řízení). Věznice Rýnovice pro ŠVS Rýnovice 

zajišťuje provoz, opravy, údržbu a základní vybavení budov včetně nákladů na energie, 

hygienické a úklidové pomůcky.  

2.1 Konkrétní příklady spolupráce: 

Ve spolupráci s Oddělením logistiky Věznice Rýnovice došlo k úpravám prostorů pro 

výuku (dataprojektor v učebně budovy A, dvoukřídlé vstupní dveře v učebně CNC, vytvoření 

prostoru pro kuřáky ve Výrobní hale 2). 

Pro žáky ŠVS se ve spolupráci s kaplankou Věznice Rýnovice uskutečnily dvě zajímavé 

přednášky. 20. září 2019 se uskutečnila přednáška pracovníků neziskové organizace TEEN 

CHALLENGE, která sídlí ve Šluknově o závislostech a práci v organizaci.  

19. 12. 2019 navštívil ŠVS Rýnovice významný představitel společenského života, pan 

JUDr. Cyril Svoboda. Pro žáky uspořádal besedu o současné politické situaci v České 

republice i ve světě. Na závěr besedy společně s ředitelem SOU Mgr. Josefem Polcerem 

předal žákům vánoční balíčky, které věnovala Vězeňská duchovenská péče ve spolupráci 

s Nadací ČEZ.  

Dne 04. 11. 2019 bylo ve Věznici Rýnovice provedeno celkem 93 orientačních kontrolních 

odběrů moči u odsouzených zařazených na školské vzdělávací středisko v učebním oboru 

Obráběč kovů, kurzu Knihař a u lektora - instruktora.  

8. 11. 2019, na základě projektu spolupráce mezi Věznicí Rýnovice a Věznicí Bautzen se 

dva pracovníci ŠVS Rýnovice zúčastnili se skupinou zaměstnanců Věznice Rýnovice 

návštěvy v německé věznici.  

11. 12. 2019 proběhly ve Věznici Rýnovice plošné testy na OP organizované GŘ VSĆR. 

V úterý 14. 1., 11. 2., a 10. 3. 2020 se v ŠVS konala přednáška pracovnic občanské 

poradny Déčko Liberec z.s. pro žáky třetího ročníku oboru Obráběč kovů přednášely na téma 

finanční gramotnost a rodinné právo.  

Po dobu mimořádných opatření způsobených koronavirem COVID – 19 probíhala v 

učebně IT ŠVS Rýnovice komunikace odsouzených osob s rodinnými příslušníky 

prostřednictvím aplikace SKYPE.  

3 Spolupráce s ostatními ŠVS SOU 

22. 10. 2019 a 23. 10. 2019 uskutečnili zaměstnanci ŠVS Rýnovice hospitaci učitelů v 

ŠVS Stráž pod Ralskem. V měsíci prosinci 2019 a lednu 2020 zaměstnanci ŠVS Rýnovice 

zajišťovali středisku ve Stráži pod Ralskem supervizní podporu.   
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Ve středu 15. 1. 2020 se v ŠVS Rýnovice uskutečnil seminář k elektronickým závěrečným 

zkouškám. Zúčastnilo se jej 16 učitelů ze 7 školských středisek. 

4 Mimořádná událost v ŠVS Rýnovice 

V pondělí 20. 1. 2020 se v prostorech teoretické výuky ŠVS Rýnovice udála mimořádná 

událost – vyšetřování Policie ČR z důvodu podezření na trestný čin.    

V souvislosti s mimořádnou událostí ze dne 20. 01. 2020 probíhá realizace opatření a úprav 

v ŠVS Rýnovice. Na pracovních schůzkách 28. 01. 2020 a 29. 01. 2020 byl ředitelem Věznice 

Rýnovice, ředitelem SOU a kompetentními pracovníky odsouhlasen postup změn.     

Došlo k úpravám a zabezpečení učeben, kabinetů, IT techniky, nastavení pravidel. 

 5 Mimořádná opatření COVID -19 

10. 03. 2020 bylo zveřejněno Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje 

osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Od 11. 03. 

2020 neprobíhala v ŠVS Rýnovice výuka. Pro žáky druhých a třetích ročníků učebního oboru 

učitelé připravovali materiály a úkoly k samostudiu.  

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 

2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, 

konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a 

závěrečné zkoušky a absolutoria.  

Výuka v ŠVS Rýnovice probíhá od 11. 05. 2020 pro žáky třetích ročníků dle daného 

rozvrhu hodin a doporučení MŠMT. Pro žáky druhého ročníku probíhá procvičování, 

samostudium, konzultace a zadávání úkolů. 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 05. 2020 bylo umožněno 

vzdělávání žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti s účinností ode dne 25. 

května 2020 od 00:00 hod.   

Tímto rozhodnutím je od 25. 5. 2020 realizována výuka pro žáky 2. ročníků ŠVS. 

Od 25. 03. 2020 do dnešního dne jsme v ŠVS Rýnovice na 3D tiskárnách vyrobili a 

zkompletovali 462 ochranných štítů, které byly předány GŘ VSČR. K výrobě byl použit 

materiál ŠVS.  

 

Zpracoval a za správnost odpovídá: Mgr. Roman Hlubuček 
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Světlá nad Sázavou 

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka podle učební dokumentace schválené 

ředitelem SOU. V průběhu školního roku 2019/2020 docházelo do některé ze vzdělávacích 

aktivit 259 žáků. Některé ženy docházely i do více vzdělávacích aktivit současně, např. 

žákyně učebních oborů měly současně aktivitu FIE. Vysvědčení nebo doklad o absolvování 

kurzu získalo 100 žen. 

Výuka v druhém pololetí školního roku byla ovlivněna řadou opatření vydaných MŠMT, 

vedením VSČR, SOU a Věznice Světlá nad Sázavou v souvislosti s výskytem 

koronavirové pandemie. Dnem 11. 3. 2020 byla nařízením vlády zrušena přímá výuka ve 

školách. Vyučující připravovali tištěné materiály pro výuku žáků distanční formou. Už během 

16. 3. 2020 se ale z učeben postupně staly šicí dílny, střihárny, sklady. Prvních 110 látkových 

roušek bylo vyrobeno už 17. 3. 2020. Po celou dobu se pracovalo na dvě směny, zpočátku i 

o sobotách a nedělích. 

Výroba roušek probíhala ve velice úzké spolupráci s věznicí. Na zajištění koordinace 

výroby se podíleli pedagogové školského vzdělávacího střediska ve spolupráci se zaměstnanci 

věznice s velkou podporou vedení věznice a vedení Středního odborného učiliště vězeňské 

služby, pod které ŠVS spadá. 

Látkové i jednorázové kompletované roušky sloužily pro potřeby Vězeňské služby ČR, a 

to jak k ochraně zaměstnanců, tak vězněných osob. Roušky vyrobené odsouzenými ženami 

putovaly také všem potřebným lidem do organizací zřizovaných Krajem Vysočina, například 

do nemocnice a na rychlou záchrannou službu v Havlíčkově Brodě, k občanům města Světlá 

nad Sázavou a do místního domova pro seniory, lékárny nebo k dětské lékařce. Získali jsme 

spoustu nových zkušeností. Z nás pedagogů SOU a dalších zaměstnanců oddělení výkonu 

trestu se tak ze dne na den stali také mistři, zásobovači a kontroloři kvality, z odsouzených 

švadleny a střihačky. 

Po znovuobnovení výuky jsme učili v náhradních prostorech, v tělocvičně věznice. 

Pozitivně nás překvapil zodpovědný přístup žen v končícím ročníku učebního oboru Provozní 

služby, které do opětovného povolení přímé výuky šily roušky a pravidelně se účastnily 

výukových setkání. Po povolení výuky přímé výuky některé zvládaly dokonce chodit do 

školy a zároveň i pracovat. Naše žákyně patřily k těm nejvýkonnějším pracovnicím. Samy 

jako velké pozitivum hodnotily to, že se v šití zdokonalily, získaly při práci sebejistotu a 

rutinu. 

Šití roušek bylo ukončeno 31. 5. 2020 a první část závěrečných zkoušek ženy čekala už 4. 

6. 2020. 

 

Vzdělávání žáků: 

 Vzdělávání odsouzených žen na ŠVS Světlá probíhalo ve školním roce 2019/2020 

v těchto formách:  

 

1) V rozsahu 21 hodin výuky týdně 

• Dvouletý učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby - probíhal ve třídách 5U1 

(1.ročník) a 5PR2 (2. ročník) 
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• Dvouletý učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla – probíhal ve třídě 5P1 (1. ročník) 

• Kurz Doplnění základního vzdělání (10 měsíců) 

 

2) V kurzech s nižším rozsahem výuky 

Vzdělávací aktivity s nižším rozsahem výuky probíhají převážně v době od 15:00 

hodin. Mohou se jich tak účastnit i odsouzené zařazené na pracoviště ve věznici i mimo ní. 

• Český jazyk pro cizince (10 měsíců) 

• Základy obsluhy počítače (10 měsíců) – 2 běhy 

• Keramika (10 měsíců) 

• Feuersteinovo instrumentální obohacování (10 měsíců) 

 

3) Začlenění moderních přístupů ke vzdělávání a využití digitálních technologií při 

výuce 

• FIE – metodou se pracovalo se žákyněmi učebních oborů, v kurzu základní 

školy a se skupinou žen, které vytipovaly psycholožky věznice 

• E-learning pro odsouzené – využito při výuce cizího jazyka v učebních oborech 

a kurzech 

• Internet pro odsouzené – využíváno při výuce občanské nauky a v počítačových 

kurzech. 

 

Počty vyučených, propadlých a opakujících žáků: 

• Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce získalo celkem 14 odsouzených žen, 

z toho 11 prospělo s vyznamenáním a 3 prospěly. Jedna žena se ke zkoušce bez 

omluvy nedostavila, z tohoto důvodu neprospěla. 

• Žádný žák nepropadl. 

• Žádný žák neopakuje ročník. 

 

Více v příloze č. 1 – Vzdělávací aktivity ve školním roce 2019/2020 

Personální zajištění: 

 

Učitel (včetně vedoucí a zástupce) 5 

Učitel odborného výcviku 2 

Externí učitelka odborného výcviku 1 (úvazek 0,25) 

Asistentka 1 (úvazek 0,75) 

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

 

1. Další složky VSČR 

Věznice Světlá nad Sázavou: 

Nejintenzivnější spolupráce mezi ŠVS a Věznicí Světlá nad Sázavou probíhala během šití 

roušek, které bylo posláno v textu výše. V průběhu celého školního roku jsme pro věznici 
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zajišťovali úklidy některých prostor – kaple, místnost s pódiem, mytí oken na jídelnách. 

Upravovali jsme pracovní kalhoty pro 

pracovně zařazené odsouzené na kuchyni, popruhy na donášku stravy, potahovaly se křesla na 

strážní stanoviště, šily se sáčky na brýle na střelby, šily se drobné dárky na dětské dny 

pořádané věznicí, atd. Bc. Michálková v kurzu keramiky se svými svěřenkyněmi připravovala 

drobné dárky k oslavám 20. výročí věznice a pomáhala s výpalem výrobků v době, kdy 

nebyla funkční pec na OVVaT. 

 

Vězeňská duchovenská péče: 

V rámci výuky se ve školním roce 2019-2020 uskutečnilo několik přednášek Mgr. Aleše 

Kociána. V učebních oborech na téma morálka a etika, náboženství a religionistika. V kurzu 

doplnění základního vzdělání o křesťanských tradicích v období Vánoc. Za přítomnosti 

vedoucího OVVaT mjr. Mgr. Růžičky a kaplana Mgr. Aleše Kociána se v prosinci 2019 

uskutečnilo slavnostní předávání dárkových balíčků od nadace ČEZ pro žáky končících 

ročníků. 

 

2. Neziskové organizace 

Lighthouse 

Přestože jsme s organizací Lighthouse neustále v kontaktu, přednáška o Exekucích 

plánovaná na duben 2020 se z důvodu protiepidemiologických opatření nekonala. Přednášku 

plánujeme uskutečnit ve školním roce 2020/2021. 

 

Sázíme stromy 

V září 2019 jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, která 

propojuje firmy, obce a dobrovolníky. Pro tuto organizaci jsme v rámci procvičování 

dovedností šili látkové sáčky na potraviny. Ty organizace rozdává jako drobnou odměnu 

dobrovolníkům za sázení stromů. Jejich účelem je omezit spotřebu mikrotenových sáčků  

a tašek. 

 

Závěrem: 

Velice si vážíme skvělé spolupráce s vedením věznice a všemi jejími odděleními. Je 

velmi důležitý aspekt, který umožňuje bezproblémový chod ŠVS. 

 

Zpracoval a za správnost odpovídá: Mgr. Jana Koukalová 

 

Příloha č. 1:  

 

Vzdělávací aktivity 2019/2020 

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby – třída 5U1, třídní učitel Mgr. Dvořák 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 24 žen. 

• Ukončeníní studia: 11. 

• Školní rok ukončilo 13 žáků. 

• Ročníkové vysvědčení získalo 14 žáků. 
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Studijní výsledky a chování byly v průběhu roku vyhodnoceny čtvrtletně na 

pedagogických klasifikačních radách. Absence za třídu 1360 hodin. Neomluvené absence 

byly řešeny u mladistvé Melkové vyloučením ze studia. 

 

Učební obor č. 69-54-E/01 Provozní služby – třída PR2, třídní učitel Mgr. Podeszwa 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 16 žáků.  

• Ukončení studia: 1. 

• Školní rok ukončilo 15 žáků. 

• Ročníkové vysvědčení získalo 15 žen. 

Absence za třídu činily 586 hodin. Neomluvené absence nebyly řešeny.  

 

Studium úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou celkem 14 žákyň, z toho 10 prospělo s 

vyznamenáním a čtyři prospěly. Závěrečná zkouška probíhala v následujících termínech: 4. 6. 

2020 (písemná část – letos poprvé elektronickou formou), 8. a 9. 6. 2020 (praktická část) a 18. 

6. 2020 ústní část. Zkušební komise pracovala ve složení: předsedkyně zkušební komise 

Dagmar Marešová ze SPŠ a SOU Pelhřimov, místopředsedkyně Mgr. Jana Koukalová, 

členové komise Mgr. Petr Hodný, Bc. Jiřina Michálková, Jana Císařová, Jitka Plíhalová, Mgr. 

Pavel Podeszwa – třídní učitel, odborník z praxe – Lada Vaňhová. 

 

V průběhu studia se odsouzené ženy zařazené do učebního oboru provozní služby v rámci 

odborného výcviku věnovaly šití, praní a žehlení prádla, kuchařským a úklidovým pracím. 

 

Učební obor č. 31-59-E/02 Šití prádla – třída 5P2, třídní učitelka Bc. Michálková 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 18 odsouzených žen. 

• Ukončení studia: 

• Školní rok ukončilo 14 žáků. 

• Ročníkové vysvědčení získalo 14 žáků. 

Absence za třídu 1339 hodin. Neomluvené absence nebyly řešeny. Během studia se 

odsouzené ženy zařazené do učebního oboru šití prádla v rámci odborného výcviku věnovaly 

šití. Naučily se zacházet s průmyslovou žehličkou, poznávat a prakticky zvládnout různé 

druhy švů, šít jednoduché výrobky a zpracovat dírky a zapínadla na výrobcích. 

 

Kurz pro doplnění základního vzdělání – třída 5XZV, třídní učitel Mgr. Hodný 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 39 žen. 

• Školní rok ukončilo 19 žen. 

• Potvrzení o absolvování kurzu získalo 19 žáků. 

 

Český jazyk pro cizince – třída 5XČJ, vedoucí kurzu Mgr. Petr Hodný 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 15 odsouzených žen. 

• Školní rok ukončilo 10. 
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Základy obsluhy počítače – pokročilí Excel – třída 5XZP, vyučující Mgr. Podeszwa, 

Mgr. Koukalová 

• Výuka probíhala ve dvou skupinách. 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 29 (12+17) odsouzených žen. 

• Kurz ukončilo 17 (8+9). 

• Potvrzení o absolvování kurzu získalo 17 (8+9). 

 

Keramika – třída 5XKe, vedoucí kurzu Bc. Michálková 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 16 odsouzených žen. 

• Školní rok ukončilo 10. 

• Potvrzení o absolvování kurzu získalo 10. 

• Během výuky odsouzené vyrobily řadu dárkových předmětů pro vedení SOU a 

vedení Věznice Světlá n. S. 

 

FIE 

• V průběhu školního roku zařazeno celkem 102 odsouzených žen. 

• Školní rok ukončilo 69. 

• Výuka probíhala v sedmi učebních skupinách. 

• X5F2: skupiny č. 1, 2, 3, 4 - výuka v rozsahu dvou hodin týdně – 

vyučující Mgr. Koukalová, Mgr. Podeszwa, Mgr. Dvořák, Mgr. Hodný 

• X5F1: skupiny č. 1, 2. 3, 4 – výuka v rozsahu jedné hodiny týdně – 

vyučující Bc. Michálková (1-3), Mgr. Koukalová (4) 

• X5FB: 2 hodiny týdně – FIE Basic – Mgr. Koukalová 

• V říjnu 2019 – příspěvek Mgr. Podeszwy a Mgr. Kahounové na 

konferenci v Náprstkově muzeu v Praze. 

 

E-learning pro odsouzené – Mgr. Dvořák 

• Jedná se o výuku anglického jazyka prostřednictvím e-learningového programu firmy 

Langmaster. 

• E – learning je využíván jako doplňková forma výuky anglického jazyka v učebních 

oborech. 

Internet pro odsouzené – Mgr. Podeszwa, Mgr. Koukalová 

• V průběhu školního roku 2019-2020 využilo možnost prohlédnout si schválené 

webové stránky 72 žen, z toho 48 opakovaně. Jednalo se o ženy zařazené do učebních 

oborů Provozní služby, Šití prádla a do počítačových kurzů. 
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Valdice 
                                                                                                                             

1. SOUČINNOST  OVT  A  ŠVS 

Spolupráce oddělení výkonu trestu Věznice Valdice se zdejším školským vzdělávacím 

střediskem probíhá zejména v oblasti vzdělávání vězněných osob, které je jednou ze 

základních částí programu zacházení s odsouzenými. Vzdělávání odsouzených ve Věznici 

Valdice je zajišťováno především Středním odborným učilištěm Praha, jehož součástí je 

Školské vzdělávací středisko Věznice Valdice (ŠVS) a dále pak prostřednictvím pracovníků 

oddělení výkonu trestu zdejší věznice (OVT). Důležitým prvkem spolupráce těchto oddělení 

je také otázka ubytování odsouzených, neboť prostory zdejšího ŠVS jsou součástí ubytovny B 

oddělení výkonu trestu a kapacita pro ubytování studentů ŠVS je zahrnuta do celkové 

kapacity věznice. V předchozím roce byla stavebními úpravami bývalé kulturní místnosti 

rozšířena kapacita ubytování studentů ŠVS ve III. patře o 3 cely pro celkem 12 odsouzených. 

Oddělení výkonu trestu v průběhu uvedené přestavby poskytovalo aktivní součinnost ŠVS 

formou zapojení odsouzených do pomocných stavebních a úklidových prací. Po rekonstrukci 

uvedené KM byly některé sportovní aktivity studentů ŠVS (stolní tenis, šachy) přesunuty do 

náhradních prostor na KM II. patro. Po dohodě s vedením ŠVS mohou pak zaměstnanci 

ubytovny využívat školské učebny pro některé vzdělávací aktivity (zeměpis Evropy, práce na 

PC). Před začátkem školního roku 2019-2020 byla jedna z cel ŠVS (419b) zrekonstruována 

na kabinet pro učitele. Ten původní byl zařízen jako kancelář, ve které nyní pracuje asistentka 

vedoucího ŠVS. 

V průběhu druhého pololetí tohoto školního roku byli pro práci s kolektivem odsouzených 

zařazených do ŠVS přiděleni celkem tři vychovatelé OVT - Bc. Vladislav Horáček, Vladimír 

Studený a od října 2019 nově přijatý vychovatel Pavel Smolík. První ze jmenovaných vede 

kromě zájmové činnosti také jednu vzdělávací aktivitu (zeměpis), kam studenti ŠVS dochází 

ve svém volném čase. Jistým negativem je nadále poměrně vysoký počet odsouzených, který 

připadá na tyto vychovatele, neboť jeden z nich zajišťuje část práce za dlouhodobě 

nepřítomného kolegu v jiné části ubytovny. Celková kapacita ŠVS je aktuálně 85 míst, 

přičemž počátkem II. pololetí současného školního roku zde bylo reálně ubytovaných 79 

odsouzených. V průběhu předchozího pololetí pět studentů ukončilo studium ŠVS. 

Vychovatelé jsou při výkonu své práce v úzkém kontaktu s pedagogickými pracovníky ŠVS a 

zároveň se aktivně podílejí na plnění úkolů souvisejících s organizací studia odsouzených. Do 

oddělení ŠVS jsou zařazeni odsouzení ve věznici typu s ostrahou s vysokým stupněm 

zabezpečení i se zvýšenou ostrahou, což obecně klade zvýšené nároky na zajištění dalších 

činností, souvisejících zejména s realizací zákonem vymezených práv odsouzených. Další 

forma spolupráce OVT a ŠVS spočívá v zajišťování bezpečnosti v prostorách Školského 

vzdělávacího střediska a při výuce. Osvědčilo se již v minulosti zavedené obsazení dozorčího 

stanoviště v prostorách III. patra ubytovny B/ŠVS, které přispívá k udržení kázně a pořádku 

mezi odsouzenými. K dalšímu zvýšení bezpečnosti přispěla také instalace kamerového 

systému ve společných prostorách ubytovny. Oddělení výkonu trestu spolupracuje 

s oddělením ŠVS také při organizaci přijímacího řízení do jednotlivých vzdělávacích aktivit a 
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při výběru odsouzených vhodných pro zařazení do ŠVS. Vychovatelé se podílejí také na 

přijímacích řízeních do ostatních učebních oborů nabízených SOU Praha. Ve spolupráci se 

speciálními pedagogy zadávají do VIS požadavky na přemístění odsouzených do jiných 

věznic v případě jejich přijetí. Odborní zaměstnanci odsouzeným zprostředkovávají také 

informace o dalších způsobech vzdělávání. Aktivní spolupráce zaměstnanců ŠVS a 

pracovníků OVT pak nabývá na významu právě v období přijímání nových žáků do 

vzdělávacích aktivit ŠVS před zahájením nového školního roku, kdy je zároveň potřeba 

rozmístit bývalé studenty vyřazené ze ŠVS do prostor standardního výkonu trestu, což v době 

naplněné ubytovací kapacity ve věznici často přináší jisté obtíže. 

Součinnost OVT a ŠVS lze z dlouhodobého hlediska považovat za velmi dobrou, tato 

oddělení se při zajišťování svých činností vzájemně doplňují a aktivně spolupracují. 

Příkladem může být organizace a realizace drobných rekonstrukčních prací v prostorách 

věznice. Za přispění studentů ŠVS jsou prováděny drobné opravy, malířské, natěračské a 

úklidové práce na ubytovnách OVT. V rámci dílen ŠVS jsou dále pro potřeby OVT 

zhotovovány různé pomůcky a zařízení sloužící k estetizaci a zajištění pořádku na 

jednotlivých ubytovnách, jedná se například o různé informační tabulky, inventární a jmenné 

indexy umísťované ve společných prostorách ubytoven apod. Pro potřeby vzdělávání 

odsouzených v jejich volném čase jsou využívány také prostory školských učeben s osobními 

počítači a s možností videoprojekce. Vybraní studenti ŠVS, kteří jsou zařazeni jako pomocní 

pracovníci kantýny, zajišťují zpracování objednávek pro realizaci nákupů a tisk stvrzenek pro 

odsouzené ze všech ubytoven OVT.  

V souladu s Vyhláškou MS č. 345/1999 Sb. zajišťují vzdělávání vězňů zpravidla odloučená 

pracoviště středního odborného učiliště. Oddělení výkonu trestu se na vzdělávání 

odsouzených podílí ve shodě s § 36 odst. 4 písm. b) uvedené vyhlášky. Odsouzení, kteří 

nejsou zařazeni do denní formy studia, mohou využívat nabídky vzdělávacích aktivit řízených 

odbornými zaměstnanci ubytoven výkonu trestu. Jedná se například o vzdělávací aktivity 

zaměřené na zeměpis, dějiny, literaturu ve filmu, výuku cizích jazyků, dále o vzdělávání 

v oblasti hudby, práva, gastronomie, dopravy, rybaření, pěstitelství, kynologie nebo práce 

s osobním počítačem. Tyto aktivity jsou zajišťovány především vychovateli, sociálními 

pracovnicemi či speciálními pedagogy jednotlivých ubytoven OVT. Primárním cílem 

uvedených aktivit je zprostředkovat odsouzeným získávání nových poznatků a zajistit tak 

smysluplné využití jejich volného času.  

Pro absolventy některých vzdělávacích aktivit tohoto typu (jazykové, počítačové) trvá ze 

strany SOU-ŠVS nabídka na přezkoušení z načerpaných znalostí a následná možnost vydání 

Osvědčení o absolvování kurzu. 

Školské vzdělávací středisko (dále ŠVS) Valdice je součástí organizační jednotky Vězeňské 

služby České republiky - Středního odborného učiliště Praha 4 (dále SOU), které v současné 

době tvoří devět ŠVS dislokovaných v jedenácti věznicích (Heřmanice, Kuřim, Pardubice, 

Plzeň, Rýnovice, Světlá nad Sázavou, Valdice, Všehrdy-Drahonice, Kuřim-Znojmo, Stráž pod 

Ralskem). 
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2.1 Metodická a kontrolní činnost 

Ve sledovaném období školního roku 2019-2020 došlo ze strany vedení SOU k několika 

metodickým návštěvám našeho střediska za účelem vyjasnění některých aspektů rozvoje SOU 

a dalšího směřování vězeňského vzdělávání. Po celý školní rok se realizoval institut stipendií 

pro studující odsouzené (NŘ SOU č. 1/2019). Tím se podařilo naplnit Doporučení výboru 

ministrů Rady Evropy No. R(89)12 o vzdělávání ve vězení. Jde zejména o zajištění 

srovnatelného postavení pracujících a studujících vězňů. Jednotlivá ŠVS postupují dle 

schváleného metodického pokynu Ř SOU, který upravuje postup při přiznávání konkrétních 

stipendií. 

Valdické ŠVS je díky svým výsledkům dlouhodobě výborně hodnoceno v rámci SOU Praha. 

Ředitelství SOU příležitostně organizuje pro ostatní střediska stáže a školení ve zdejším ŠVS. 

Učitel-vedoucí ŠVS Valdice působí na základě návrhu ředitele SOU v komisi GŘ VS ČR 

zpracovávající problematiku vzdělávání Koncepce vězeňství do roku 2025. 

Zaměstnanci valdického ŠVS (Bartoň, Vodička) byli vedením GŘ VS ČR opětovně pověřeni 

provedením metodických kontrol soukromého SOU, působícího ve Věznici Vinařice. 

Z důvodu opatření přijatých k pandemické situaci, nebyla kontrola dosud realizována. 

Úkoly, které ŠVS Valdice plní, vycházejí z plánu práce SOU, z jednání Pedagogických rad 

SOU a ŠVS, z jednání shromáždění vedoucích oddělení, bezpečnostní komise a vedení 

Věznice Valdice. Tyto úkoly jsou zapracovávány do plánu práce ŠVS na školní rok a jsou 

průběžně plněny. 

Vlastní kontrolní činnost klade důraz především na odbornou způsobilost pracovníků ŠVS, 

stav BOZP, PO a ŽTZ prostor ŠVS, stav majetku v hospodaření ŠVS s důrazem na stav 

strojního vybavení a na kontrolu hospodárného využívání přidělených finančních prostředků. 

V těchto oblastech nejsou zaznamenávány závažné nedostatky. Drobné problémy se průběžně 

odstraňují. 

 

2.2 Personální oblast 

Ve školním roce 2019-2020 zajišťovalo vzdělávání odsouzených ve ŠVS Valdice osm 

zaměstnanců. Jednalo se o pět učitelů (z nichž jeden je ve funkci učitel - vedoucí ŠVS, jeden 

ve funkci vedoucí učitel a zástupce vedoucího ŠVS a jeden učitel (ZŘ SOU) na úvazek 0,087), 

dva učitele odborného výcviku a asistentku. V tomto školním roce působili ve zdejším ŠVS i 

externí učitel (Jan Palička), který zajišťoval výuku v kurzu Svářeč. 

Všichni pracovníci mají požadované pedagogické vzdělání a průměrnou dobu praxe delší 

než 28 let. Jejich kvalifikace dovoluje odborně zajistit výuku všech předmětů učebního oboru 

i organizovaných kurzů. 
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Pro potřeby ŠVS jsou na základě Dohody mezi SOU a Věznicí Valdice přiděleny 2,5 

úvazku odsouzených. Do ŠVS jsou pracovně zařazeni dva odsouzení na funkci Instruktor 

odborného výcviku (2 ods. - 2,0 úvazku) a jeden odsouzený na funkci Pedagogický asistent (1 

ods. - 0,5 úvazku). Tito nepedagogičtí pracovníci ŠVS z řad odsouzených mají v období 

školních prázdnin zkrácen úvazek na 5 hod. týdně (1 hod. denně). 

Ve všech ŠVS celkem působilo ve školním roce 76 zaměstnanců (úvazek 63,160), 7 

externistů (úvazek 1,705) a 12 odsouzených (úvazek 11,500). 

2.3 Hospodaření 

Zabezpečení činnosti ŠVS po stránce finančních prostředků je zajišťováno ze dvou zdrojů – 

z rozpočtu SOU a z rozpočtu věznice. 

Věznice se na zajištění činnosti ŠVS podílí tím, že ze svého rozpočtu hradí náklady  

na provoz, opravy, údržbu a vybavení budov, na úklidové, hygienické a základní ochranné 

pomůcky, zdravotní materiál a na energie. Dále ICT zajišťuje pro SOU centrálně odbor 

informatiky GŘ VS ČR (oddělení informatiky věznice pro ŠVS). 

Z rozpočtu SOU jsou hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, náklady na odměny případných 

externích pracovníků, na knihy, učební pomůcky a tisk, na drobný hmotný majetek ostatní, na 

kancelářský materiál, na všeobecný materiál ostatní, na služby, školení a vzdělávání 

pracovníků ŠVS, na revize zařízení, na znalečné, na ostatní služby, opravy a udržování 

ostatních movitostí, na programové vybavení. 

ŠVS Valdice má ve svém užívání (bez nemovitostí) majetek ve výši 7,250 mil. Kč (v evidenci 

SOU – 7,161 mil., v evidenci věznice – 0,089 mil.) evidovaný na 2 385 položkách. 

V oblasti hospodaření je třeba dokončit vyřazení nefunkčního nebo nepotřebného materiálu. 

Ve valdickém ŠVS se jedná o majetek ve výši 749,3 tis. evidovaný na 150 položkách. 

Přidělený rozpočet pro ŠVS Valdice na rok 2019 byl ve výši 989,5 tis. Kč. 

Přidělený rozpočet pro ŠVS Valdice na rok 2020 je zatím ve výši 1 030 tis. Kč. 

Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2020 je 83%. 

Dále bylo dle Stipendijního řádu vyplaceno ve školním roce 2019/2020 70 žákům 

stipendium v celkové výši 548 666,- Kč. 

2.4 Vzdělávání odsouzených 

Vzdělávání odsouzených ve ŠVS Valdice lze rozdělit na kurzy a učební obor. Valdické ŠVS 

společně se ŠVS Rýnovice a ŠVS Stráž pod Ralskem jako jediné ve SOU Praha 4 organizují 

výuku učebního oboru kategorie H. Ostatní ŠVS mají ve své nabídce méně náročnou formu 

kategorie E. 

Odsouzení zařazení do studia ve ŠVS Valdice jsou ubytováni přímo v prostorách B/ŠVS. 
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Školní rok 2019-2020 byl zahájen v souladu s plánem práce ŠVS 2. září 2019. Týdenní 

úvazky učitelů a učitelů odborného výcviku byly na základě platných předpisů stanoveny na 

169,50 hodin. Ředitelem SOU je pololetně stanovena pracovní doba jednotlivých pracovníků 

ŠVS. 

Školské vzdělávací plány ŠVS Valdice jsou stavěny tak, aby bylo co nejvíce žáků zařazeno do 

formy „21 hod.“ týdně. Tento počet se dařil ve školním roce 2019-2020 udržovat mezi 63 až 

79 žáky (ø 67,523), čímž se ŠVS částečně podílí na zaměstnanosti odsouzených 

ve Valdické věznici. 

Nabídka Školského vzdělávacího střediska Valdice je v poslední době zcela v souladu 

s požadavky na výuku v učebních oborech zakončenými vydáním výučních listů. Úpravami 

prošly Školské vzdělávací plány v obsahu jednotlivých předmětů učebního oboru. Zvýšil se 

podíl výuky cizího jazyka a informačních technologií (s akcentem na CNC obrábění). Dále 

byly více rozpracovány oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství. Byla utlumena 

nabídka kurzů. Poměr rozsahu vyučovacích hodin je 91,85 % výuky v UO a v akreditovaných 

kurzech svářeč 8,15 % výuky v kurzech (ø SOU 85,16 : 14,84). 

Ve školním roce 2019-2020 byly nabízeny tyto vzdělávací aktivity:  

kurzy: odborné: Knihař  36 týdnů 10,75 hod./týden  1 kurz 

Malíř - natěrač   36 týdnů 10,75 hod./týden  1 kurz 

CNC obrábění a 3D tisk 36 týdnů    4,50 hod./týden 1 kurz 

Svářeč  4 týdny  45,00 hod./týden  2 kurzy 

            všeobecné: FIE  36 týdnů    1,00 hod./týden             2 kurzy 

FIE  36 týdnů    2, 00 hod./týden   1 kurz 

 

 

 učební obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů (tříletý: 3-2) – večerní forma studia 

Tříletý učební obor je zkrácen na 22 měsíců z důvodu zvýšení počtu úspěšných absolventů. 

Týdenní hodinová dotace žáka je stanovena na 27,63 hod. (vyučující 44,50 hod.). Byly 

otevřeny dvě třídy začínajícího ročníku a pokračovala jedna třída závěrečného ročníku. 

Ve školním roce 2019-2020 bylo do studia zařazeno 155 žáků – 71 učební obor (24+26, 21) 

a 84 kurzy. Studiu dokončil 139 žáků (61 učební obor – 20+22, 19 a 78 kurzy – 12 Knihař, 

12 Malíř-natěrač, 12 CNC obrábění a 3D tisk, 19 FIE a 23 Svářeč). 

Jmenovité přehledy úspěšných absolventů jednotlivých vzdělávacích aktivit jsou k dispozici 

na ŠVS. 
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Cesta k vyučení byla v tomto školním roce složitější než obvykle. Nařízením vlády byla 

v březnu 2020 zakázána prezenční výuka na všech typech škol v souvislosti s pandemií 

koronaviru. Nebylo zřejmé, jak budou vypadat závěrečné učňovské zkoušky a zda se vůbec 

v tomto školním roce uskuteční. Díky částečnému obnovení vyučování, k němuž dali 

příslušné orgány svolení v květnu, nakonec proběhly v řádném termínu. 

V tomto mezidobí však studenti nezaháleli a kromě samostudia se věnovali výrobě 

ochranných pomůcek, a to nejen pro potřeby vězeňské služby. Počet ochranných štítů, 

vyrobených na 3D tiskárnách ŠVS Valdice, se nakonec zastavil na čísle 2222. 

Závěrečné učňovské zkoušky se konaly v termínu od 9. do 22. 6. 2020. Již šestým rokem byly 

organizovány podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. To je vytvořeno v souladu 

s vývojem koncepce Nové závěrečné zkoušky pro obory středního vzdělání s výučním listem. 

V rámci projektu IPn Nová závěrečná zkouška_2 Národní ústav odborného vzdělávání 

zohledňuje při tvorbě jednotného zadání aktuální požadavky na výkon kvalifikace, ke které 

vzdělávání v oboru směřuje. 

Závěrečná zkouška se skládala z písemné, praktické a ústní části. Písemná část probíhala 

elektronickou formou. Program v počítači vygeneroval z banky úkolů individuální zadání pro 

každého žáka, které se skládalo z technické dokumentace, určování nástrojů, materiálů, 

tolerancí, výpočtů technologických podmínek obrábění, kuželovitosti, ozubených kol, 

technologického postupu a závěrečného testu s 30 otázkami. Na vypracování měli žáci 240 

minut. Praktickou část absolvovali v dílnách odborného výcviku. Dle výkresové dokumentace 

v časovém limitu 360 minut zhotovili obrobek s operacemi soustružení a frézování. Závěrečná 

ústní část s 35 odbornými otázkami doplněnými otázkami ze světa práce proběhla před 

sedmičlennou odbornou komisí. 

Absolventi SOU Praha 4/ŠVS Valdice dosáhli v rámci tohoto celorepublikového projektu 6x 

celkové hodnocení prospěl s vyznamenáním, 11x prospěl, 1x neprospěl a 1x se nedostavil 

(opravné termíny v září 2020). Díky vstřícnosti vedení věznice proběhla organizace všech tří 

částí zkoušky dle požadavků příslušných školských dokumentů. 

Do zkušební komise (odborník z praxe) byla jmenována generálním ředitelem VS ČR také 

vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob Valdické věznice. Za tuto spolupráci chceme 

ji i vedení věznice poděkovat. Jsme přesvědčeni, že účast pracovníků tohoto oddělení na 

závěrečných učňovských zkouškách může být přínosem i pro případné zařazování absolventů 

do zaměstnání ve věznici. 

Více než polovina maturantů a vyučených v ČR si spolu s vysvědčením či výučními listy 

odnesla i Europass (valdické ŠVS bylo jediné v SOU, které Europass vydalo). Tento dodatek 

k osvědčení slovně popisuje to, co se ve škole naučili a v jaké profesi se mohou uplatnit. 

Dokument pomáhá absolventům při hledání stáží i zaměstnání, a to i v zahraničí. Dokument, 

který často vyžadují zaměstnavatelé v Německu a Anglii, letos žákům předalo valdické ŠVS 

již počtvrté. Vydává ho Národní centrum Europass (NCE), které pracuje při Národním ústavu 

pro vzdělávání. Vydáním těchto dokumentů pro své vyučené zařadilo ŠVS Valdice SOU 
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Praha 4 mezi školy, které dokument poskytují. Dokument byl vydán zdarma v českém a k 

tomu v anglickém jazyce. 

Při předávání výučních listů byla přítomna nejen zkušební komise, jíž předsedala ředitelka 

Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Jičíně Ing. Alena Žalská, ale i vedení 

valdické věznice – ředitel Jiří Mach a zástupce ředitele Jiří Karásek. Všichni úspěšným 

absolventům popřáli, aby své nabyté znalosti zúročili v dalším životě. 

2.5 Současné úkoly 

V současné době připravujeme zahájení nového školního roku 2020-2021. Nabídka 

vzdělávacích aktivit zůstane nezměněná. Dojde k mírné změně hodinových dotací kurzů. 

Vzhledem k široké nabídce neakreditovaných vzdělávacích aktivit ze strany OVT valdické 

věznice se i v následujícím období chceme věnovat téměř výhradně pouze těm vzdělávacím 

aktivitám, které nepedagogičtí pracovníci věznice nemohou zabezpečovat. 

Týdenní přímá vyučovací povinnost ve školním roce 2020-2021 je stanovena na 159,50 

hodin. Stěžejní bude výuka v učebním oboru Obráběč kovů a v akreditovaném kurzu Svářeč 

(91,85% odučených hodin). Kapacita učebního oboru je stanovena na max. 72 žáků ve třech 

třídách (po max. 24 žácích), členěných do šesti skupin odborného výcviku (po max. 12 

žácích). Zbývající část úvazků (8,15% odučených hodin) bude určena pro kurzy Knihař, 

Malíř-natěrač, Technologie 4.0 a FIE.  

Nadále probíhá přijímací řízení do všech nabízených vzdělávacích aktivit. Je třeba ocenit 

přístup vedení OVT a zdravotního střediska při zařazování odsouzených do vzdělávání. 

Valdickému ŠVS se dlouhodobě daří naplňovat kapacity vzdělávacích aktivit. 

2.6 Součinnost SOU/ŠVS - věznice 

Ve spolupráci s věznicí pokračujeme v rekonstrukcích prostor ŠVS. Stavební úpravy 

probíhaly v prostorech dílen odborného výcviku (30 – 2NP), kde došlo k rekonstrukci učebny 

a postupnému zateplování zazdíváním nepotřebných oken. 

Dokončila se rekonstrukce svařovny, která slouží k výuce akreditovaných svářečských kurzů. 

 

Svařovna -  dílny ŠVS  

Činnost ŠVS by nebyla možná bez pomoci či součinnosti dalších oddělení věznice. Pomoc 

potřebujeme především při výběru nových uchazečů o studium. V této pro nás důležité oblasti 

je velmi dobrá spolupráce s vedením věznice, s vedením OVT i s vychovateli  

a specialisty OVT. Ve veřejných složkách průběžně aktualizujeme přehled stavu přijímacího 

řízení, ve kterém si mohou zaměstnanci věznice ověřit registrace podaných přihlášek  

a seznámit se (případně uchazeče o studium) se stavem přijímacího řízení. 

K zařazení každého uchazeče dochází až po schválení lékařem. 
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Velmi nám pomáhá i bezpečnostní a požární technik věznice. Jejich časté kontroly  

a věcné připomínky nám pomáhají udržovat prostory pro praktickou výuku v požadovaném 

stavu. 

Velmi dobrá spolupráce je také s oddělením informatiky. Jeho vedoucí i zaměstnanci jsou 

nám velice nápomocni v oblasti zabezpečení výpočetní technikou. V posledních letech 

výrazně stoupá její význam při vlastní výuce, což v podmínkách výkonu trestu odnětí 

svobody klade specifické úkoly. Valdické ŠVS v současné době využívá 41 počítačů (z toho 4 

ve správě věznice). Každodenní využívání většiny z nich žáky školy s sebou přináší značné 

nároky na pracovníky ŠVS v oblasti jejich zabezpečení a údržby. Pracovníci ŠVS mají 

k dispozici dvě mobilní připojení k internetu, které vhodným způsobem využívají při výuce. 

Poděkování chceme adresovat oddělení logistiky, oddělení zaměstnávání vězněných osob a 

oddělení vězeňské stráže. Podobně bychom mohli jmenovat i řadu dalších. Chtěl bych tedy 

poděkovat všem, kteří nám svou činností umožňují realizovat vzdělávání odsouzených 

v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody. 

Snažíme se, abychom i my v rámci možností vypomáhali těm, kteří nás o pomoc požádají. 

Spolupracujeme nejen s řadou oddělení věznice, ale i s hospodářskými organizacemi. 

Pro potřeby věznice se nejčastěji využívá činnost učebního oboru i odborného kurzu (Malíř-

natěrač, Knihař a CNC obrábění) při zajišťování drobných oprav a údržby. 

 Podílíme se také na činnosti věznice v oblasti publikační a při úpravách a instalacích 

v chrámu valdického kostela. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že všechny 

„požadavky/zakázky“ realizujeme jen tehdy, je-li jejich charakter v souladu s učebními plány 

a s osnovami učebního oboru nebo příslušných kurzů. 

Vedení SOU dlouhodobě vyzdvihuje příkladnou spolupráci valdického ŠVS s mateřskou 

věznicí a vyhodnocuje ji jako nejlepší v rámci SOU Praha 4.  

                                                                                                 

Zpracoval a za správnost odpovídá:  Ing. Zdeněk Bartoň, učitel – vedoucí ŠVS 
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Všehrdy 
 

Počet zaevidovaných přihlášek:       399 

1. Přijato:                                    126 

2. Vystavené doklady:           výuční list:  25 (DV-8, EM-7, PS-10, z toho 3 žáci z civilu)    

                                                        vysvědčení o ZZ:  25 

                                                        ročníkové vysvědčení:  55 

                                                 osvědčení:   6 

                                                        potvrzení:  31 

                                                        dílčí potvrzení:  56 

(1 žák se nedostavil na ústní závěrečné zkoušky, omluven – operace, náhradní ZZ v září 

2020) 

3. Studijní aktivity: učební obor  65-51-E/02  Práce ve stravování 

                                    učební obor  33-57-E/01  Dřevařská výroba 

                                    učební obor  26-51-E/01  Elektrotechnické a strojně montážní práce 

                                    kurz  Strojírenské a zámečnické práce (akreditovaný kurz) 

                                    kurz  Zedník (neakreditovaný kurz) 

                                    kurz Malířských a natěračských prací (neakreditovaný kurz) 

                                   kurz  Zahradnické práce (neakreditovaný kurz) – Drahonice 

                                   kurz  Celoživotní vzdělávání (neakreditovaný kurz) – Drahonice 

                                   kurz FIE 1 (standard)  

 

4. Výchovná opatření:   6  (vyloučení ze studia) z toho 5x toxi 

 

5. Personální zajištění:  13 zaměstnanců,  z toho 12 učitelů + asistentka.  

 

V současné době 1x odchod do důchodu (Z. Hefner), 2x výpověď (Vl. Novakovský, J. 

Štangl). Na školní rok 2020-21 je zajištěno 10 zaměstnanců, z toho 9 učitelů + asistentka. 

V novém školním roce dojde k zásadní redukci studijních aktivit. Zůstane pouze jeden nosný 

učební obor: Zpracování dřeva, který bude transformován na 3-letý učební obor Truhlář. Dále 

zůstávají pouze akreditované kurzy: elektro, kovo a kuchaři. Studijní aktivity budou doplněny 

o kurz FIE 1 – standard s vyšším počtem uchazečů. 

 

Zpracoval a za správnost odpovídá:  
Mgr. Libor Řezníček, učitel - vedoucí ŠVS Všehrdy 
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Kuřim 
 

Ve školním roce 2019-2020 ŠVS Kuřim zajišťovalo UO Práce ve stravování, kurz CŽV, 

kurz Výpomoc při obsluze hostů a na pobočce ŠVS ve Věznici Znojmo probíhal 10 měsíční 

kurz Příprava teplých pokrmů. Kurz FIE probíhal z největší části v nově upravené učebně 

pro výuku FIE. 

Výuka probíhala, podle učební dokumentace schválené ředitelem SOU. Vzdělávání 

zajišťovalo osm stálých zaměstnanců (pět učitelů, dva učitelé odborného výcviku, jedna 

učitelka odborného výcviku – externistka a asistentka ŠVS). Kurz CŽV byl doplněn kurzem 

FIE. Na ŠVS pravidelně probíhají TH, jsou stanoveny předmětové komise a doučovací 

hodiny. Doučovací hodiny z řad žáků byly využity na cca 15 %. 

 

Vzdělávání odsouzených mužů ve ŠVS Kuřim - Znojmo probíhalo ve školním roce 

2019/2020 v těchto formách: 

• Dvouletý učební obor 65-51-E/02 Práce ve stravování na dva roky probíhal večerní 

formou studia ve třídách 8PS2 (druhý ročník) a 8J1 (první ročník). 

• Kurz desetiměsíční Celoživotního vzdělávání X8CV. 

• Kurz desetiměsíční Příprava teplých pokrmů, probíhal ve třídě X8TP 

• Kurz desetiměsíční Výpomoc při obsluze hostů X8OH 

• Kurz FIE 

 

Třída 8J1 – třídní učitel Mgr. Petr Bracek 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 25 žáků 

• Školní rok ukončilo ve třídě 18 žáků 

• Ročníkové vysvědčení získalo 18 žáků 

 

Třída 8PS2 – třídní učitel Mgr. Kateřina Fraitová 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 17 žáků 

• Školní rok ukončilo ve třídě 15 žáků 

• Ročníkové vysvědčení získalo 15 žáků 

• Vysvědčení o ZZ a výuční list získalo 15 žáků, z toho 3 žáci měli vyznamenání  

 

Třída X8CV – třídní učitel Mgr. Tamara Psohlavcová 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 28 žáků 

• Vzdělávání ukončilo ve třídě 18 žáků 

• Potvrzení z kurzu získalo 18 žáků 

 

Třída X8OH – třídní učitel Mgr. Tamara Psohlavcová 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 13 žáků 

• Vzdělávání ukončilo ve třídě 7 žáků 

• Potvrzení z kurzu získalo 7 žáků 

Kurz je ukončen praktickou a písemnou zkouškou. 
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Třída X8TP – třídní učitel Ing. Milan Kropáček 

• V průběhu školního roku bylo zařazeno celkem 24 žáků 

• Vzdělávání ukončilo ve třídě 24 žáků 

• Potvrzení z kurzu získalo 24 žáků 

Kurz je ukončen praktickou a písemnou zkouškou. Žáci obdrželi potvrzení o absolvování 

kurzu. 

 

Počty vyučených, propadlých a opakujících žáků: 

Výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce získalo 15 ods. mužů a 3 odsouzení prospěli 

s vyznamenáním. Nikdo ve školním roce 2019/2020 nepropadl, ani nebyl neúspěšný při ZZ.  

 

Významné události: 

ŠVS se zapojuje do akcí Věznice Kuřim a podílí se na prezentaci SOU v oblasti 

gastronomie. Průběžně probíhá spolupráce s vězeňskou duchovní péčí ve formě přednášek. 

Letos probíhala spolupráce s Věznicí Kuřim i formou dobrovolných aktivit s odsouzenými 

v době uzavření školy z důvodu pandemie COVID-19. Zaměstnanci ŠVS se podíleli na 

snižování napětí ve věznici v době protipandemických opatření.   

 

 

Vyhodnocení plnění odučených hodin u jednotlivých učitelů, způsob řešení, doučovací 

hodiny, TH a předmětové komise 

Největší podíl na zrušených hodinách mají: prázdniny, svátky a čerpání ŘD, IV, 

vzdělávání učitelů, účast na konferencích, prohlídky oddílů dozorčí službou a v letošním roce 

mimořádné uzavření školy z nařízení vlády po dobu trvání první vlny nemoci COVID-19 

v ČR. TH probíhaly pravidelně každý měsíc, proveden zápis do TK a zpráva o programu TH 

zakládáno. Předmětové komise na ŠVS Kuřim jsou tři /PK – porady každý třetí měsíc, 

program dle plánu PK splněn /:  

- PK odborného výcviku 

- PK odborných předmětů  

- PK všeobecných předmětů. 

Doučovací hodiny měly pevný čas dle rozvrhu - využité na cca 15%. 

 

Personální změny 

V pobočce ŠVS Kuřim - Znojmo, ukončil pracovní poměr na pozici učitele odborného 

výcviku Dalibor Říha a od 1. 10. 2019 přešel ve znojemské věznici na místo provozního 

pracovníka referátu stravování a výživy. Na jeho místo nastoupila Bc. Veronika Dorňáková.   

Od druhého pololetí školního roku 2019/2020 už na ŠVS Kuřim nepokračovala Bc. Daniela 

Juríková.  

Od nového školního roku nastoupí v ŠVS Kuřim dva noví externisté pracující na dohodu. 

Jedná se o Petra Horáka a v současné chvíli hledáme dalšího, který nahradí Libuši Kouckou, 

jež ukončila spolupráci se ŠVS Kuřim z osobních důvodů (zdravotní problémy dcery). 

 

Zpracoval a za správnost odpovídá:  Mgr. Petr Bracek 
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Vyhodnocení školního roku 2019/20 – ŠVS Stráž pod Ralskem 
 

     Školní rok proběhl s počtem studentů v UO od 39 do 44, v kurzech od 45 do 55 studentů. 

Závěrečné zkoušky úspěšně složilo 16 studentů, z toho 5 s vyznamenáním. Počet učitelů na 

plný úvazek 5 na částečný nebo externistů 5. 

     Jeden učitel dokončil dálkové magisterské studium a nyní plně splňuje kvalifikaci. 

(Šťastný) 

     Tři vyučující absolvovali kursy FIE. (Krous, Pňaček, Šťastný) 

     V rámci přípravy nového školního roku zvýšení počtu kmenových učitelů a snížení počtu 

externistů. Snížení počtu hodin a studentů v kursech, zvýšení počtu tříd a studentů v UO. 

 

Kurzy:                                                                              Učební obor: 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

 

  

Spolupráce s věznicí 

- Projekt internet pro odsouzené, trvá. 

- Projekt GLM kdy ŠVS poskytla prostory na terapeutickou místnost a kuchyňku, společně 

bude využívána i tělocvična. Po skončení projektu vybavení z projektu zůstává na ŠVS. 

- Společná organizace koncertů a besed. (spolupráce s kaplanem) 

- Spolupráce při organizaci kurzů obsluha vysokozdvižných vozíků a motorové pily (společně 

s ÚP) 

- Výroba upomínkových předmětů pro věznici. 

- Štíty COVID pro věznici, MěÚ Stráž pod Ralskem, ZŠ Stráž pod Ralskem na 3D tiskárně. 

 

Stavební úpravy na ŠVS 

Laboratoř 3D tisku (stěna, okna, stolky) 

Nová učebna FIE (přepážka) 

Sborovna (přepážka, dveře) 

Nový sklad (přepážka, dveře) 

Relaxační místnost pro odsouzené (v rámci GLM) 

Tělocvična – nové vybavení, spolupráce v rámci GLM 

Kuchyňka pro odsouzené (v rámci GLM) 

Dílny – bezpečnostní stěna 

                                                        

Zpracoval a za správnost odpovídá: Jindřich Krous, učitel - vedoucí ŠVS Stráž pod Ralskem                                                        
 

                                                                            

 

FIE (standard) 

Zámečník 

Strojírenský technik projektant 

FIE (standard pokročilí) 
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III. PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 

 

1/2007 

 

NAŘÍZENÍ ministra spravedlnosti 

 
kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody 

 

Změna: 2/2009 

Změna: 2/2013 

Změna: 1/2015 

Změna: 1/2020 

 

Na návrh generálního ředitele Vězeňské služby České republiky, v souladu se zákonem č. 

555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovím  

  

Čl. 1  

 

Podle § 172 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

 

zřizuji 

  

školu pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody s názvem Střední 

odborné učiliště, Praha 4, Na Veselí 51, PSČ 140 67 (dále jen "Střední odborné učiliště"), 

jako organizační jednotku Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba").  

  

Čl. 2  

 

Střední odborné učiliště je výchovně vzdělávací zařízení, poskytující osobám ve výkonu 

vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody  

 

a) přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech,  

  

b) doplnění základního vzdělání v kursech pro získání základního vzdělání,  

  

aspi://module='PRIV'&link='2/2009%20(NMS)'&ucin-k-dni='30.12.9999'&dbname='sl'
aspi://module='PRIV'&link='2/2013%20(NMS)'&ucin-k-dni='30.12.9999'&dbname='sl'
aspi://module='PRIV'&link='1/2015%20(NMS)'&ucin-k-dni='30.12.9999'&dbname='sl'
aspi://module='PRIV'&link='1/2020%20(NMS)'&ucin-k-dni='30.12.9999'&dbname='sl'
aspi://module='ASPI'&link='555/1992%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%2523172'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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c) doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kursech.  

  

Čl. 3  

 

(1) Ředitelství Středního odborného učiliště je dislokováno v Praze. Odloučená pracoviště 

Středního odborné učiliště - školská vzdělávací střediska, jejichž prostřednictvím se zajišťuje 

vzdělávání osob ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou zřízena ve 

věznicích Heřmanice, Kuřim, Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá nad 

Sázavou, Valdice a Všehrdy.  

  

(2) Organizační a kompetenční vztahy mezi ředitelstvím Středního odborného učiliště, 

školskými vzdělávacími středisky a vedením věznic stanoví organizační řád Středního 

odborného učiliště.  

  

Čl. 4  

 

(1) Výchovně vzdělávací činnost Středního odborného učiliště zajišťují pedagogičtí 

pracovníci s odpovídající kvalifikací1).  

  

(2) V čele Středního odborného učiliště je ředitel, kterého do funkce jmenuje a z ní 

odvolává generální ředitel Vězeňské služby České republiky (dále jen "generální ředitel").  

  

Čl. 5  

 

(1) Činnost Středního odborného učiliště je finančně zajišťována z prostředků Vězeňské 

služby.  

  

(2) O přidělení finanční částky z celkového rozpočtu Středního odborného učiliště pro 

jednotlivá školská vzdělávací střediska rozhoduje ředitel Středního odborného učiliště.  

  

Čl. 6  

 

Pravomoci České školní inspekce podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vykonává generální ředitelství Vězeňské služby.  

  

Čl. 7  

 

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve Středním odborném učilišti 

jmenuje generální ředitel na návrh ředitele Středního odborného učiliště.  

 

Čl. 8  

 

Generální ředitel vydá do tří měsíců od účinnosti tohoto nařízení organizační řád Středního 

aspi://module='ASPI'&link='561/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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odborného učiliště.  

  

Čl. 9  

 

 Zrušuje se:  

  

1. Nařízení ministra spravedlnosti č. 1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a 

odborného učiliště.  

  

2. Nařízení ministra spravedlnosti č. 2/1998, kterým se mění nařízení ministra spravedlnosti č. 

1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště.  

  

3. Nařízení ministra spravedlnosti č. 1/2003, kterým se mění nařízení ministra spravedlnosti č. 

1/1994 o zřízení středního odborného učiliště, učiliště a odborného učiliště.  

 

Čl. 10  

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  

 

 

 

V Praze dne: 30-01-2007  

 

  

 

Č.j.: 106/7/2007-50/033  

                                                                                                                           

____________________ 

  

 

                                                                                                                            Ministr 

spravedlnosti v.r.  

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 2  

 

první druhý třetí první druhý třetí
Záv ěrečný 

ročník

E dvouletý 3 3 5 5  - 10 117 91  - 208 208 262 151 151 68 68

E tříletý (3-2) 3 0 3 5 8 0 79 84 163 Aktuálně 119 58

H tříletý (3-2) 1 1 0 5 4 9 9 0 133 87 220 220 212 173 173 60 60

stipend. 6 90 0 všeobecné 20 458 137

nestip. 2 63 0 jazykové 4 61 22

40 40 762 762 306 306 počítačové 4 61 39

odborné 20 335 176

591 462 78,17%

915 621 101,31%

1 506 1 083 92,23%

75

12 11,500 7

82

Oblast

Celkem fyzicky zařazeno žáků 948

Průměrný počet žáků s výukou alespoň 21 hod. týdně 576,182

učební obory

48
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Akreditace

CELKEM

Průměrná denní zaměstnanost SOU

8

Zařazení / 

aktuální stav

akreditace

kurzy

Nepedagogičtí pracovníci placení věznicemi (ods.)                                                       
(pedagogický asistent, instruktor odborného výcviku, školník)

U
Č
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N

Í O
B
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Y

K
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o
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e

Délka studia

2019/2020

Kurzy Žáci-zařazení

153

587,682

kmenoví

65,763CELKEM

PŘEHLEDY SOU PRAHA

476,136

653,250

1 129,386

učební obory

kurzy

2
0

1
9

/2
0

2
0

Zaměstnanci ŠVS

Vyučení
CELKEM CELKEM

6
7

externisté

64,510

1,253

CELKEM

270
443

126

Učební obory
Ročníky Žáci - zařazení

Výroční vysvědčení
Třídy

10

186
4 383 292 11817

591
18

27
371

Kurzy Žáci-zař.

48 915

Dokladů

374

Průměrný počet žáků

306
neakreditované


